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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora
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Nadcházející červnové zasedání 
zastupitelstva bude mít na  svém programu 
mimo jiné projednání další fáze návrhu 
nového územního plánu města. Proces 
pořizování je v podmínkách města Brna v režii 

Magistrátu a  Zastupitelstva města Brna. Městská část podala v  prvním 
kole v  roce 2020 více než třicet připomínek, o  čemž jsem už v  našem 
zpravodaji opakovaně informoval. Naposledy jsem se detailněji věnoval 
nejvýznamnějším lokalitám v letošním únorovém vydání.

V  průběhu posledních přibližně dvanácti měsíců se pověřený 
zastupitel města pro územní plán RNDr.  Filip Chvátal zabýval 
ve  spolupráci s  Odborem územního plánování MMB a  Kanceláří 
architekta města Brna (KAM) výsledky veřejných projednání, jejichž 
cílem bylo v rámci konzultací s radnicemi, spolky či zástupci veřejnosti 
najít u  problematičtějších lokalit co nejvhodnější kompromisy. KAM 
následně zapracoval jednotlivé úpravy do  aktualizovaného návrhu 
brněnského územního plánu, který je nyní opětovně předkládán 
k připomínkování.  Zveřejněn je od poloviny května s tím, že prostor pro 
připomínkování je až do 30. června. Zasedání zastupitelstva naší městské 
části, kam zveme i zástupce města a KAM, se koná 17. června. Veřejná 
projednání z úrovně města pak navazují ve dnech 21. a 22. června.

Územní plán je nejvýznamnějším strategickým dokumentem města. 
Právě jeho strategičnost a koncepčnost znamenají, že musí být flexibilní 

a  obecný. Nemůže garantovat detaily, které mu nepřísluší. Historická 
zkušenost ukazuje, že územní plány, které se snažily naplánovat město 
do posledního detailu, nakonec vedly k zablokování jeho rozvoje. Věřím, 
že se městu podaří zpracovat a  schválit účelný dokument. Zároveň je 
cílem vedení naší městské části prosadit co nejvíce z našich připomínek. 

Na  závěr svého článku se ještě vrátím k  tématu minulého čísla 
zpravodaje, kde jsem informoval o rezignaci našeho dlouholetého kolegy 
Ivana Maška na mandát zastupitele. Protože pan docent byl také členem 
rady městské části, volili jsme na  dubnovém zasedání zastupitelstva 
nového radního. Připomínám, že rada je výkonným orgánem, pro chod 
samosprávy prakticky nepostradatelným, který řeší drtivou většinu 
agendy městské části. V podmínkách Řečkovic a Mokré Hory má rada 7 
členů (včetně starosty a místostarostů). Strany stávající radniční koalice 
se shodly na rozšíření spolupráce o zástupce zvoleného za KDU-ČSL Petra 
Bořeckého. Tímto krokem se počet koaličních zastupitelů zvýšil z 16 na 19 
z  celkových 23 členů zastupitelstva. To dokládá výrazně konsenzuální 
a konstruktivní charakter zdejší komunální politiky, což jsem u Řečkovic 
a Mokré Hory i v minulosti často zdůrazňoval a oceňoval. Vážím si toho 
o  to více, že ani  v  Brně či v  jiných městech se nejedná o  běžný jev. 
Kolegovi Bořeckému gratuluji a přeji mu hodně energie do další práce. 

Příjemné prožití letních měsíců ve zdraví a pohodě přeje
Marek Viskot, Váš starosta

Prioritou v řešení nového územního plánu  
jsou připomínky naší čtvrti

Na  svém XIV. zasedání 22. 4. 2021 zastupitelstvo 
městské části:

	projednalo zprávu Městské policie Brno, revíru 
POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora za  období od  1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020,

	zvolilo novým členem Rady městské části Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora pana Petra Bořeckého,

	schválilo žádost adresovanou Zastupitelstvu 
města Brna o  souhlas s  použitím části 
nevyčerpaného kladného výsledku hospodaření 
a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ - bytového 
hospodářství - ve  výši 1  600  000 Kč na  akci 
„Hřiště při TAK Hellas (areál ZŠ Horácké nám.) – 
vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného 
sportoviště“,

	schválilo poskytnutí neinvestičních dotací 
následujícím neziskovým organizacím: 
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice, p. s., 
51 000 Kč a SK Řečkovice, z. s., 65 000 Kč, 

	vzalo na vědomí 
podání nazvané “Petice za udržení kvalitního 
bydlení v Řečkovicích, č. 0121” a schválilo text 
odpovědi na uvedenou petici. 

Na své 35. schůzi 12. 5. 2021 rada městské části:

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění 
zakázky „Komplexní revitalizace topného systému 
v  bytových domech Novoměstská 23-41 v  Brně-
Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem 
Finex technology, s. r. o., se sídlem U  libeňského 
pivovaru 2430/8, Praha, IČ 26872901, a  schválila 
uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění 
zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení 
v  ZŠ Horácké nám. 13, Brno-Řečkovice“ nabídku 
předloženou společností DBEST living, s. r. o., 
Křenová 504/53, Brno, IČ 29370795, a  schválila 
uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění 
zakázky na  zpracování projektové dokumentace 

na akci „Revitalizace dětských hřišť Brno-Řečkovice“ 
nabídku předloženou uchazečem Pam Arch,  
s. r. o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČ 26289491, 
a  schválila uzavření smlouvy o  dílo s  uvedeným 
uchazečem,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění 
zakázky „Revitalizace parku Nové náměstí, Brno-
Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem DIRS 
Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642  00 
Brno, IČ 26255618, a  schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uvedeným uchazečem,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění 
zakázky na  zpracování studie na  akci „Veřejné 
prostranství pod řečkovickým hřbitovem“ nabídku 
předloženou uchazečem Ing. Zdeňkem Sendlerem, 
Wanklova 576/6, 602  00 Brno, IČ 12189391, 
a  schválila uzavření smlouvy o  dílo s  uvedeným 
uchazečem,

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem části 
pozemku p.  č. 3769/3 v  k. ú. Řečkovice (pás 
zeleně mezi zastávkou MHD a  objektem MANEO) 
o  výměře 314  m2  za  účelem konání akcí „Nová 
(pokračování na straně 3)

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části



řeší bezpečnost na komunikaci při výjezdu z hromadné garáže v blízkos-
ti křižovatky a že je dále výrazně překročena intenzita využití území dle 
regulativů stanovených platným Územním plánem města Brna (ÚPmB). 
Stavba je navrhována ve stabilizovaném území se zástavbou rodinných 
domů. Stabilizované území je platným ÚPmB jasně definováno jako dílčí 
část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebudou zásad-
ně měnit. Domníváme se, že tato zásada byla navrhovaným záměrem 
stavby bytového domu porušena. 

                                                                     Mgr. René Černý, místostarosta
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Vyjádření k záměru stavby  
bytového domu  
na ulici Brigádnická

Zejména občané z Mokré Hory, a především ti, kteří bydlí na ulici Bri-
gádnické, jistě dobře vědí o  záměru soukromého investora a  majitele 
pozemku postavit v této lokalitě pětipodlažní bytový dům s 12 bytovými 
jednotkami a podzemními garážemi. Stávající rodinný dům má být zbo-
řen a nová stavba realizována na jeho místě. K tomu záměru vydal Odbor 
územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) kladné sta-
novisko. Chce se mi říct bohužel, ale ne překvapivě. Není to poprvé, kdy 
investor podává stavebnímu úřadu naší městské části žádost o územní 
rozhodnutí a zahájení stavebního řízení s kladným stanoviskem OÚPR, 
které vůbec nereflektuje charakter dané lokality. To je i  případ záměru 
výstavby bytového domu na Brigádnické, který je zcela necitlivě zasazen 
do původního individuálního bydlení v rodinných domech. Celý záměr 
není navíc vyhovující ani z dopravního hlediska, protože dle našeho ná-
zoru povede ke zhoršení bezpečnosti dopravy. Charakter této ulice a pů-
vodní dimenzování komunikace na Brigádnické nepočítalo se stavbami 
charakteru bytových domů. 

Z těchto důvodů se vedení městské části jako účastník řízení rozhod-
lo uplatnit námitky vůči stavebnímu záměru stavby s názvem ,,BYTOVÝ 
DŮM GREEN FLOWER HOUSE“. Tyto námitky směřují k  ochraně zájmů 
obce a jejích občanů a spočívají v tom, že oznámený záměr nedostatečně 

Asi jste zaznamenali, že na  radnici měst-
ské části došlo v minulých týdnech k několika 
změnám. Nejdříve rezignoval ze zastupitelstva 
městské části a tedy i rady docent Ivan Mašek 
a místo něj nastoupila Jana Trávníčková. Dále 
byla rozšířena stávající koalice v zastupitelstvu 
o KDU-ČSL, a tedy i rada městské části o nové-
ho člena, který nahradil Ivana Maška. Novým 
členem rady městské části je Petr Bořecký. Na-
skytla se proto možnost vyzpovídat ho.

Můžeš se prosím čtenářům krátce předsta-
vit a říct pár slov o tom, čím se zabýváš?

Ahoj Filipe, dobrý den čtenářům,
jedna z věcí, která mě charakterizuje, je to, že 
od narození bydlím v Řečkovicích, a díky tomu 
se cítím být hrdým patriotem a Řečkovičákem. 
Jmenuji se Petr Bořecký, ale mnozí mě znají 
pod přezdívkou Balů. Tuto přezdívku jsem si 
vysloužil ve skautském oddíle, kde jsem hned 
vedle hraní fotbalu za  místní SK trávil velkou 
část svého dětství. Tato přezdívka se dost roz-
šířila i  během mého působení v  řečkovickém 
Orlu, kde jsem dlouhou dobu dělal správce ba-
lonů, a mnozí návštěvníci si mysleli, že přezdív-
ku mám díky tomu (smích). Nyní těchto nasbí-
raných zkušeností využívám při vedení Orla 
a při organizování mládežnických soutěží pod 
hlavičkou Dětského futsalu. Jsem tátou dvou 
dětí, a i díky tomu vidím unikátnost naší měst-
ské části, kde si držíme krásné tradice, máme to 
kousek do přírody i do centra města, a vlastně 
se tu všichni tak nějak potkáváme a známe.

Vedle zastupitelstva městské části působíš 
jako starosta místního Orla. Co se Ti tam daří 
realizovat a jaké další plány tam máš?

Jsem rád, že se ptáš, protože Orel je moje 
srdcová záležitost. Dlouhodobě se zaměřu-
jeme na  práci s  mládeží. Momentálně máme 
okolo 300 členů – a  více než polovina z  toho 
jsou děti do  18 let. Naše kroužky a  sportov-
ní oddíly jsou dlouhodobě velice oblíbené, 
a na to jsem jako starosta patřičně hrdý. Máme 
zde například žákovské florbalové mistry re-
publiky nebo bramborové finalisty z  futsalo-
vého mistrovství České republiky U13. Další 
plány mám v  horizontu několika příštích let, 
starosta Orla je totiž volená funkce na čtyřleté 
období. Na začátku tohoto období (vloni) jsem 
si stanovil dva cíle. První byl zkvalitnit a rozšířit 
nabídku aktivit pro děti tak, abychom do kon-
ce období měli o  100 dětí víc. Trochu nám 
do  toho „hodil vidle“ covid, ale když vidím, 
jaký je po rozvolnění o sport zájem, věřím, že 
se nám to nakonec podaří. Druhý cíl jde ruku 
v ruce s tím prvním. Pro celý areál máme pouze 
dvě šatny, což je v nejvytíženějších časech tro-
chu problém, a proto hledám cestu, jak rozšířit 
zázemí o další šatny.  

Jsi členem zastupitelstva již nějakou dobu, 
ale toto je Tvoje první účast v  radě městské 
části. Vnímáš nějaký rozdíl vycházející z  této 
změny?

Jako radní jsem sice na  začátku, ale rozdíl 
je z mého pohledu zásadní. Jako opoziční za-
stupitelé jsme spolu s  kolegy neměli dosta-

tečnou sílu prosazovat náš program a nápady. 
Osobně se považuji za  nekonfliktního a  kon-
struktivního člověka. Při své práci se snažím 
víc než na hledání chyb soustředit na výsledek 
a na cestu, jak výsledku dosáhnout. Věřím, že 
i díky tomuto postoji jsem byl přizván do rady 
a  že společně jako silná koalice budeme na-
cházet ta nejlepší řešení pro Řečkovice a Mok-
rou Horu.

Co očekáváš od  svého působení v  radě 
městské části?

Dlouhodobě jsou mi blízké oblasti tradic, 
kultury a  sportu. Věřím, že zkušenosti, které 
mám z působení v Orlu, Dětském futsalu nebo 
Skautu, dokážu přenést i do rady, a tím přispěji 
k co nejlepšímu fungování naší městské části.

Díky za rozhovor, Petře, a ať se Ti daří.
Otázky kladl Filip Hrůza

Rozhovor s novým radním Petrem Bořeckým
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Základní a mateřská škola Hapalova 6, Řečkovice 
pro zahájení provozu hledá:

administrativní pracovnici,  
školníka, uklíZečky,  

kucHaŘku (pouze výdej hotových jídel)

Požadujeme:

administrativní pracovnice - práce na PC, práce  
s pokladnou, cestovní příkazy, pošta, inventarizace, archiv, BOZP.  
Požadované vzdělání – SŠ s maturitou.

Plat: základní plat 19 730 – 28 920 Kč podle délky praxe
Nástup: předpoklad srpen 2021
školník - manuální zručnost, odpovědnost, spolehlivost, 
komunikační dovednosti, základy práce na PC, řidičský průkaz B, 
vzdělání v technických oborech výhodou.

Plat: základ 21 370 Kč | Nástup: předpoklad srpen 2021
uklíZečka – odpovědnost, spolehlivost, smysl pro čistotu, práce 
v odpoledních hodinách.

Plat: základ  17 070 Kč | Nástup: předpoklad srpen 2021
kucHaŘka (pouze výdej hotových jídel) – odpovědnost,  
spolehlivost, dobrý zdravotní stav (pro práci s potravinami),  
smysl pro čistotu, dobrá organizace práce v kuchyni – výdejně, 
komunikační dovednosti.

Plat: základ 18 390 Kč | Nástup: předpoklad srpen 2021
Nabízíme: příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování,  
na kulturní a sportovní akce, pětitýdenní dovolenou, vstřícný 
kolektiv, dobré pracovní podmínky. 

kontaktní osoba a adresa:  
Bc. Dita Kalendová, tel. 548 424 061,  

e-mail: zs@autistickaskola.cz
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Jak jste již byli na stránkách zpravodaje 
informováni, novou tváří v zastupitelstvu 
naší městské části se nedávno stala 
Jana Trávníčková. Na  začátku volebního 
období jsme všem zastupitelům, kteří byli 
do zmiňovaného orgánu zvoleni poprvé, 
položili několik otázek. O  zodpovězení 
stejných dotazů jsme proto nyní požádali 
i paní Trávníčkovou.   

Jaká je Vaše profese?
Pracuji v oblasti logistiky a obchodu v brněnské centrále České pošty.
Na  kterou oblast se hodláte při své činnosti v  zastupitelstvu přede-

vším zaměřit?
V zastupitelstvu jsem sice nováčkem, ale dlouhodobě pracuji v komisi 

kultury a školství a v komisi životního prostředí. Na to chci plynule navá-
zat i jako členka zastupitelstva. Děkuji proto i touto cestou voličům, že mi 
v roce 2018 dali důvěru a stala jsem se tehdy první náhradnicí na funkci 
zastupitele. 

Co patří k Vašim zálibám?
Zajímám se o kulturu i prostředí, ve kterém žijeme. Když je volného 

času více, ráda jej trávím procházkami po naší městské části a blízkých 
čtvrtích či výlety do širšího okolí. Koníčkem a radostí je pro mě i rodina, 
především moje dvě vnučky.

Dana Filipi

Představení  
nové členky  
zastupitelstva

VAŠE ŘEČKOVICKÁ OPTIKA

Chraňte své oči před modrým zářením.

brýle na počítač pro děti, které tráví stále více času  
u zařízení vyzařujících škodlivé modré světlo

široká nabídka značek,  
velikostí, tvarů i barev

Palackého nám. 2 • www.nekudaoptik.cz • tel.: 604 308 352

individual pan nekuda 90x130.indd   2 17.5.2021   13:02:45

Zprávy z rady a zastupitelstva 
městské části
(dokončení ze strany 1)

 Chaloupka - Street food SOBOTY“ v  období  
15. 5. -  2.  10. 2021 se společností muzesmit, s. r. 
o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00  Brno, 
IČ 08676518,

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem části 
pozemku p. č. 2394 v k. ú. Řečkovice (areál bývalého 
pivovaru) o  výměře 480  m2 za  účelem cvičení  

jógy v  období 18. 5. – 8. 6. 2021 s  Mgr.  Evou 
Hrdličkovou, se sídlem 664  23 Čebín 555, IČ 
75638916,

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu 
bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích (pozemky 
a  nebytové prostory) včetně sálu, kuchyňky 
a  sociálních zařízení v  budově pivovaru s  panem 
Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602  00 
Brno, IČ 60350865, za  účelem uspořádání 
hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ 
ve dnech 10. 6. - 12. 6. 2021,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  zpracování 
projektové dokumentace na  opravy chodníků 
v roce 2022 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, 
Podskalská 421/22b, 624  00 Brno, IČ 44143397, 
a  schválila uzavření smlouvy o  dílo s  uvedeným 
uchazečem.

Dana Filipi, místostarostka



KULTURA A HISTORIE4
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Bezva soutěž je tu

Vážení a milí literární gurmáni,
v  Brně žádná nuda nehrozí, a  knihovna rozhodně nezůstává stranou. 
Po čtyři měsíce na Vás čeká dobrodružná zábava, která tu dlouho nebyla. 
Pokud budete chtít s námi soutěžit a zúčastníte se našeho Velkého pu-
tování za poznáním Knihovny Jiřího Mahena, čekají na Vás kromě naší 
domovské pobočky ještě v  minimálně jedenácti krásných pobočkách 
v Brně. Více se dočtete v samostatném článku a na plakátu, kde je vše 
podrobně popsáno.

Tak moc jste nám chyběli, že využijeme každou příležitost, jak se 
s Vámi setkat. Ve čtvrtek 3. 6. vezměte svoje děti či vnoučata a přijďte 
si užít Dětské odpoledne před knihovnou. Knižní tipy, luštění, hádanky 
a lecjaká jiná zábava – to vše od 14 do 17 hodin. 

Online prostředí jsme si všichni užili do sytosti, a je dobře, že už máme 
opět na  výběr. Tu covidovou dobu někteří dokázali využít k  vlastnímu 
vzdělávání a  někteří ji využili ke  kreativní práci. Školní družina při ZŠ  
Novoměstská pod vedením paní Dubanské se zúčastnila soutěže  
Karantéňan, a velmi dobře v ní uspěla se svou vlastní knižní značkou – 
další důkaz toho, že kdo nechce, ten se nenudí.

S  antinudou a  poznáváním nových věcí souvisí cestování. To bude 
možná ještě letos trochu problém, proto si zkusme zase zacestovat spo-
lečně s knížkami. Ať už budeme dovolenou trávit kdekoli, vzdálené a ci-
zokrajné země nás mohou provázet na papíře, v  textech, na obrázcích 
i fotografiích.

Velmi výjimečný je cestopis Davida Vávry a  Radovana Lipuse 
Pohlednice z  Tichomoří. Text a  fotografie doplňují krásné kresby 
z  oblasti Nového Zélandu, Austrálie a  Japonska. Jak je u  Davida Vávry 
zvykem z cyklu Šumných…, ochutnáte architekturu, přírodní památky, 

výtvarné umělce, osobnosti i  turistické zajímavosti. Předchozí díly se 
jmenují Jedeme k moři a Tři cesty za architekturou.

Podrobněji, ale velmi, velmi zábavně Vás upoutá knížka Japonsko 
plnými doušky. Dozvíte se vše základní o umění japonského životního 
stylu, o kultuře, památkách a přírodě této vzdálené země.

Japonsko jen tak neopustíme, připravena je šestá kniha série 
Romantické útěky Čajovna v  Tokiu Julie Caplinové. Fiona je vášnivá 
fotografka, má cestovatelský blog a  už dlouho se touží podívat 
do Japonska. Když vyhraje čtrnáctidenní cestu do Tokia, má pocit, že se 
jí splnil sen. Na místě s hrůzou zjistí, že jejím průvodcem je muž, který 
jí kdysi zlomil srdce. Popadněte cestovní pas a  vydejte se do  země 
mrakodrapů, tradičních chrámů, čajových rituálů a rozkvetlých sakur. 

Asi méně romantický, o  to víc realistický je cestopis Dominiky 
Gawliczkové Dominika na  cestě Japonskem. Známá motorkářka se 
vydává na jízdu po všech ostrovech a zavede nás do míst, kam bychom 
se s cestovkou určitě nepodívali.

Dětem se věnuje Můj atlas Evropy Ondřeje Hníka a  Luďka 
Bárty, bohatě ilustrovaný, se zajímavými úkoly a  ještě zajímavějšími 
informacemi. Co se děje u  nás doma za  „humny“ i  v  širém světě,  
předvede Celý svět v obrázcích Toma Schampa. Klasikou a oblíbenou 
stálicí jsou Mapy Aleksanry a  Daniela Mizieliňských – jak sami autoři  
říkají – „Atlas světa, jaký svět ještě neviděl“ Nestárnoucí Čtyřlístek přináší 
nové příhody v dílu Čtyřlístek a záhada faraonovy hrobky.

Ať už Vás zaujme cokoli, přijďte za  námi a  my Vám rády vybereme 
z  pestré nabídky. Nezapomeňte, že pořád platí naše loňská výzva – 
pokud budete chtít darovat nějaké knihovně v zahraničí nebo anonymní 
knihovničce třeba na letišti nějakou knížku, přijďte si pro ni k nám. Máme 
tu velké množství různých darů od Vás, čtenářů, které již máme ve fondu, 
a tak se s nimi mohou potěšit naši krajané v cizině. Krásné blížící se léto, 
a hlavně pevné zdraví přejeme.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
 Pobočka KJM Kolaříkova

Velké putování 
za poznáním Knihovny 
Jiřího Mahena

Cesta je cíl. A  nejlepší je podniknout takové cesty, které jsou ne-
jen zábavné, ale i obohacující. A přesně takové jsou cesty, které vedou 
do  Knihovny Jiřího Mahena. Proto si v  rámci oslav stoletého výročí 
knihovna připravila velkou poznávací hru s  názvem Velké putování 
za poznáním Knihovny Jiřího Mahena. 

V rámci hry musí soutěžící navštívit alespoň 12 poboček, a to v době 
od 1. 6. do 30. 9. 2021, splnit v každé úkol a získat za něj symbolický znak. 
Ten mu bude následně vlepen do osobního průkazu, který si může za-
ložit v  jakékoli z poboček nebo jej stáhnout na webu knihovny. Každý, 
kdo průkaz odevzdá, získá malý dárek a bude mít šanci vyhrát větší cenu. 
Mezi odevzdanými průkazy se bude losovat v době od 4. 10. – 10. 10. 
2021 a bude vybráno 5 výherců. Cílem hry je seznámit veřejnost se všemi 
pobočkami knihovny a jejich bohatým fondem a pestrou činností. 

Mgr. Jana Vyklická, tisková mluvčí Knihovna Jiřího Mahena

Postrádáme vás i s našimi knihami
Milí čtenáři, dveře Knihovny Jiřího Mahena jsou opět otevřeny, proto 

vás zveme, abyste zavítali do našich prostorů a vybírali si literaturu pří-
mo z našich polic. Také vás chceme požádat, abyste vrátili všechny knihy, 
u nichž vypršela výpůjční lhůta, jelikož výpůjčky již automaticky nepro-
dlužujeme a od května se znovu účtují sankční poplatky za nevrácené 
knihy. Čím dříve tedy budou knihy opět doma v knihovně, tím méně vás 
to bude stát. Proto knihy, prosím, vraťte co nejdříve. Ústřední knihovna 
a všechny pobočky jsou otevřené ve standardních otevíracích hodinách, 
pro více informací se podívejte na web KJM. Těšíme se na vás! 

Mgr. Jana Vyklická, tisková mluvčí Knihovna Jiřího Mahena
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
ČERVEN 1921
Začátek června před 100 lety byl opravdu horký. Takto je popsáno počasí 
5. června v Lidových novinách: “Vedra. Nemůžeme si věru stěžovati, že 
bychom neužili slunce. Užijeme dosyta jeho světla i tepla v těchto dnech, 
a  přejeme si míti toho blaha míň, abychom byli dokonale spokojeni. 
Chodníky žhnou, vzduch tkví nepohnutě v  ulicích, ve  stínu je dusno, 
Svratka i  Svitava vysýchají. Po  ulicích sunou se pánové bez klobouku, 
dámy v lehkých letních šatech...” Všimněte si, že pánové odložili klobouky, 
o saku či košili zde zmínka není, asi by byli v šoku, kdyby dnes v horkých 
dnech uviděli v MHD muže s rozepnutou košilí k břichu, či nahoře úplně 
bez. Někdy není špatné si z minulosti vzít vzor.

Dne 1. června vyvrcholily rasové nepokoje v  Tulse, nazývané masakr 
v  Greenwoodu nebo také masakr na  černošské Wall Streat. Tato 
událost bývá označována za nejhorší rasově motivovaný čin v dějinách 
USA. Během útoku bylo zabito 36 až 300 osob. Přesné počty nebyly 
potvrzeny, protože důkladné vyšetřování probíhalo až v  letech 1996-
2001. Ozbrojený dav zapálil celou čtvrť, byla dokonce použita soukromá 
letadla, ze kterých útočníci stříleli. Zraněno bylo na  800 osob, 10  000 
Afroameričanů přišlo o domov. 

Dne 6. června se v brněnském varieté konaly řeckořímské zápasy. Jedním 
z  vítězů byl slavný Gustav Frištenský (*10. 5. 1879 - 4. 4. 1957), který 
pracoval, mimo jiné, v brněnském řeznictví.

Dne 7. června byl v  Brně zahájen druhý pracovní sjezd hostinských. 
Požadovali například zavedení dne klidu (jimž však nesmí býti neděle”), 
zřízení vyšší odborné školy hotelní v Praze apod. Rozprava prý byla rušná.

Dne 10. června by oslavil 100. narozeniny princ Philip, vévoda 
z Edinburghu. Zemřel předminulý měsíc 9. dubna.

Výročí 300 let od popravy českých pánů (1621, po porážce v bitvě na Bílé 
hoře bylo popraveno 27 českých pánů, vůdců stavovského povstání) 
bylo připomenuto 20. června v brněnském Besedním domě. Promluvil 
zde například spisovatel Alois Jirásek a profesor Baxa.

Pražská redakce Lidových novin zveřejnila 26. června výsledek průzkumu 
mezi ženami-poslankyněmi, jak by si představovaly označení a oslovení. 
Republikánka preferovala logické “paní poslankyně”, komunistka 
“občanka” a komunistické poslankyně prý nejlépe slyší na “soudružka” bez 
dalších titulů. Zástupkyně sociální demokracie souhlasila s “poslankyní”, 
ač “poslankyně nezní ovšem libě, ale odpovídá pravdě”. Národní 
demokratka chtěla i pro ženu název “poslanec”. Jiné národní demokratce 
se líbil titul “paní poslanče”. 

Dne 26. června prošel průvod 20 000 dětí od Koliště na náměstí Svobody, 
kde byl přítomen prezident Masaryk. Průvod byl uspořádán při příležitosti 
40 let od otevření první české školy v Brně.

Z červnové černé kroniky: “Hořký osud invalidy. Válečný invalida Tomáš 
K. z Řečkovic dostal se do hádky se svou ženou, jež ho svalila a surově 
zbila. Při tom vydatně pomáhaly také děti, zejména dvacetiletý synek. 
Sousedé vykonali ihned soud, ženu ztrestali na  místě, syna, který se 
zuřivě bránil, spoutali, dovedli do  obecní šatlavy, kde provedli soud 
podobný. Oba postižení se stavěli mrtvými, ale přivolaný lékař nezjistil 
vážného poranění, takže mohli býti dodáni do vazby.” 

“Prořízl si hrdlo. Včera (21. června) po  14. hod. prořízl si 47letý dělník 
Josef Veverka v prádelně domu čís. 49 v ulici Křídlovské v Brně břitvou 
hrdlo. Záchranná stanice dopravila ho do zemské nemocnice, kde brzy 
skonal. Veverka, který byl z Brna vykázán, zoufal si proto, že mu jeho milá 
nechtěla poskytnouti v Brně přístřeší.”

“Pro rodinné mrzutosti. Včera o  10. hodině byl nalezen ve  svém bytě 
v Brně 58letý krejčí Frant. Slezák oběšený. Zoufal si pro rodinné mrzutosti. 
K životu již nebyl přiveden.”

Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internet.

Mgr. Dana Malíková

Biskupský dvůr dobude Napoleon
K letním brněnským večerům už dvanáct let neodmyslitelně patří di-

vadelní open-air představení z dílny Městského divadla Brno, odehráva-
jící se v romantickém prostoru Biskupského dvora. Kromě známých stálic 
z repertoáru MdB je pro vás připravena i jedna novinka!

Podobně jako se stalo tradicí už v uplynulých divadelních sezónách, 
i letos je touto premiérovou inscenací hra napsaná přímo na míru měs-
tu Brnu. Byť tématem a podstatnou postavou nového kusu autorského 
týmu hudebního skladatele Karla Cóna a scenáristů Stanislava Slováka, 
Jana Šotkovského a Petra Štěpána je Napoleon Bonaparte, hlavní pozor-
nost bude soustředěna na Winstona Churchilla. Že spolu podle vás život-
ní osudy těchto velikánů vůbec nesouvisí? Přijďte se přesvědčit o omylu! 
Historická freska Napoleon aneb Alchymie štěstí, plná neuvěřitelných 
historických situací, ve  zpěvoherním hávu vtrhne na jeviště od  29. 5. 
do 4. 6. a dále od 8. do 11. 7. 2021. 

Po  loňském úspěšném převedení do  plenéru se pod širým 
nebem zalíbilo i  romantické komedii Zamilovaný Shakespeare.  
Se slovutným dramatikem v podání Dušana Vitázka budete moci prožít 
příjemné večery v dobré společnosti od 6. do 9. 6. 2021.

Na  programu nechybí ani loňská novinka, oblíbená muzikálová 
pohádka O statečném kováři, s nadčasovou hudbou Petra Ulrycha, díky 
níž strávíte kouzelné letní večery s  celou rodinou v  období od  11. do   
13. 6. a dále od 2. do 6. 7. 2021.

Pod Petrovem má své výsostné místo i brilantní Molièrova komedie 
Lakomec, v  titulní roli s  Boleslavem Polívkou. Neváhejte, letos jsou 
v plánu pouze tři reprízy od 15. do 17. 6. 2021.

Na návrat pod věže katedrály sv. Petra a Pavla se těší i  stará známá 
stálice, kterou je již po  několik sezón legendární český muzikál Noc 
na  Karlštejně. Přijďte se pobavit a  zanotovat si známé písně Karla 
Svobody ve dnech 19. až 24. 6. 2021.

Také slavní Tři mušketýři budou i  letos veršovat, zpívat, tančit, 
šermovat, řádit a  bavit vás pod noční oblohou v  čase od  26. do  30. 6. 
2021. Máte se na co těšit!

Produkce představení MdB na  Biskupském dvoře Moravského 
zemského muzea se uskuteční od 29. 5. do 11. 7. 2021 se začátky vždy 
ve 20.30 hodin a za každého počasí.

Vstupenky jsou v  prodeji v  pokladnách na  Lidické ulici 16 či online 
na www.mdb.cz.

Kateřina Vižďová, tisková mluvčí MdB



Celkový přehled základních činností – srovnání s rokem 2019 
 rok   2019 rok 2020
Doprava 1316 1250               
Veřejný pořádek 163 170
Úkony 3512 3569
Celkem 4991 4989
Úkony jsou kontroly zaměřené na veřejný pořádek, majetkovou a násilnou protiprávní činnost, 
také sem patří výjezdy k seniorům, převoz podnapilých osob, likvidace infikovaných stříkaček 
a jehel nebo jiného materiálu.

Přehled přestupků s dopravní problematikou
 rok 2019 rok 2020
Ostatní přestupky 1046 715
Bodované přestupky, měření rychlosti 261 486 
Zábor vozidel 9 49
Doprava celkem 1 316 1250
Ostatní přestupky – blokové čištění, zákaz stání, zastavení a stání na chodníku, ve vjezdu,  
odtah vozidel apod.
Bodované přestupky – jízda na signál „Stůj“, nedodržení povolené rychlosti, nedání přednosti  
v jízdě, alkohol při řízení motorového vozidla.

Přestupky v souvislosti s narušením veřejného pořádku, občanského soužití  
a podezření z páchání trestné činnosti 
 rok 2019 rok 2020
Alkohol, kouření 23 30
Krádež, zpronevěra, podvod, zničení 13 15
Ostatní přestupky 7 5
Přestupky - vyhláška 91 89
Přestupky - veřejný pořádek 10 11
Občanské soužití 9 7
Podezření z páchání trestné činnosti 10 13
Celkem 163 170

Přehled uložených pokut
 BP hotovost BPN celkem
Rok 2019 298 100,- Kč 145 900,- Kč 444 000,- Kč
Rok 2020 237 000,- Kč 38 400,- Kč 275 400,- Kč
BP – bloková pokuta zaplacená na místě,  
BPN – nezaplacená na místě 

Josef Kugler, zastupitel MČ 

Zpráva Městské policie Brno, revíru POLE, 
o bezpečnostní situaci v městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2020

Výstava „Jak mohly  
vypadat Řečkovice“

Místo Palackého náměstí nákupní středisko 
nebo sídliště na  Mokré Hoře? Nebojte se, to 
jsou pouze neuskutečněné koncepty urbanistů, 
které budete moci vidět v  již dvakrát odložené 
výstavě „Jak mohly vypadat v Řečkovice“, která se 
uskuteční během června v  prostorách knihovny 
Jiřího Mahena v Řečkovicích ve Vysočině. Budou 
zde ke  spatření unikátní urbanistické návrhy 
z  různých období druhé poloviny 20. století, 
a na vlastní oči tak lze vidět, jak Řečkovice a Mokrá 
Hora opravdu mohly vypadat a jak se na návrzích 
tehdejší urbanisté „vyřádili“. Výstava je také 
tematicky spjata se současným opětovným 
projednáním návrhu územního plánu města 
Brna, které taktéž probíhá nyní v červnu. Výstavu 
pořádá Spolek Za  zdravé Řečkovice, řečkovická 
pobočka Knihovny Jiřího Mahena a  Ing.  arch. 
Vladimír Drápal, který nám laskavě všechny plány 
zapůjčil. 

Ondřej Štaud, zastupitel MČ 

Glosa k Palackého náměstí
V  rámci dění v  naší městské části nyní často 

oči Řečkováků směřují k  finiši rekonstrukce 
Palackého náměstí. Toto přirozené a  historické 
centrum Řečkovic procházelo v  posledních 
50 letech poměrně zajímavým vývojem, kdy 
se z  původní návsi s  rybníkem stal poměrně 
velký park s  výrazným dětským hřištěm, který 
procházel sem tam menšími obměnami. Až 
v  roce 2014 přišel radikální návrh na  přestavbu, 
která se ovšem nesetkala se zcela pozitivním 
ohlasem občanů. Důvodem byla nekoncepčnost 
projektu, kdy náměstí samotnému mělo vévodit 
parkoviště na  místě stávajícího dětského hřiště. 
Až po  relativně dlouhých peripetiích a  několika 
více či méně bouřlivých setkáních mezi zástupci 
veřejnosti a radnice vznikl kompromis, ze kterého 
vychází nynější projekt. Můžeme tedy poděkovat 
Řečkovákům samotným, že výsledná realizace je 
smířlivá, a  odráží tak vnímání prostoru starého 
centra naší obce, jak si ho přáli Řečkováci sami 
(a  samozřejmě autor návrhu Zdeněk Sendler). 
Nicméně tato finální podoba není konsensus, 
ale - jak již bylo řečeno - spíše kompromis, který 
byl dosažen až po  aktivním zapojení obyvatel 
do dění kolem sebe. 

Ondřej Štaud, zastupitel MČ

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Děti 1. B školní družiny se zapojily do  výtvarné soutěže, kterou  
vyhlásil Památník národního písemnictví v Praze.

Téma práce znělo „Vytvoř si svou značku ex libris“
Práce dětí ze školní družiny se bohužel mezi tři vybrané 

v  Karantéňanově výzvě nedostaly, ale porotu velmi zaujaly. Ocenila, 
že jsme přijali výzvu a  vytvořili s  žáky vlastní knižní značku! Proto se 
rozhodla, že děti ocení volnou vstupenkou do letohrádku Hvězda v Praze. 
Úspěch našich prvňáčků nás těší o to více, protože porota vybírala z prací 
více věkových kategorií a konkurence byla velká.

Výtvarná soutěž „Namalujte Jeseníky“
V  lednu a  únoru jsme se přihlásili do  výtvarné soutěže „Namalujte 

Jeseníky“, kterou vyhlásila facebooková stránka „Jesenické návraty“. 
Do soutěže děti malovaly obrázky na téma „Zima“. Organizátoři soutěže 
nakonec odměnili 20 dětí, mezi kterými byly i tři děti z naší školní družiny.

Adopce ZOO Brno
Ani letos jsme nezapomněli na  naši již tradiční akci Adopce ZOO. 

Děti v  hlasování vybraly leskoptev tříbarvou, na  její chov jsme přispěli 
finanční částkou. Díky této akci se seznamujeme s  málo známým 
exotickým zpěvavým ptákem, zjištěné informace využijeme při výtvarné 
tvorbě plakátu a vědomostní soutěži.

Mgr. Pavlína Dubanská

Příběhy našich sousedů
V  letošním školním roce nás naše paní třídní učitelka Lenka Vonáš-

ková oslovila se vzdělávacím dokumentaristickým projektem neziskové 
organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů. Tohoto pro-
jektu jsme se zúčastnili společně se spolužáky Kačkou Fialovou, Sárou 
Krejzovou, Martinem Lánským a Davidem Stehlíkem. Pomáhali nám Dan 
Lacko, Lukáš Levíček a Šimon Vais.

Dostali jsme za úkol vést rozhovor s pamětníkem, který jsme potom 
měli zpracovat vybranou formou. Na výběr byla videoreportáž, audiore-
portáž, animace nebo – po případné dohodě s koordinátorem – i vlastní 
vizualizace.

Vybrali jsme si pamětnice sestry Machatovy, Hanu Bubníkovou 
a Jiřinu Langovou, se kterými jsme se setkali osobně a zpracovali jsme 
videoreportáž. Sestry Machatovy jsou dvojčata a narodily se v roce 1938. 
V  raném dětství zažily druhou světovou válku. V  mládí reprezentovaly 
Československou republiku v  závodní gymnastice. V  dospělosti byly 
členkami baletního souboru Státního divadla v Brně, později se věnovaly 
pedagogické a trenérské činnosti. Obě jsou stále velmi aktivní. Paní Hana 
Bubníková vede cvičení seniorek v Medlánkách.

Díky tomuto projektu jsme získali nové zkušenosti a seznámili se se 
zajímavými osobnostmi. Tímto jim děkujeme za příjemnou spolupráci.

Radim Pařízek, žák 9. C, ZŠ Horácké náměstí

Vyhodnocení dopravní soutěže  
„Bezpečné Vánoce“

V  období Vánoc uspořádalo Centrum AMAVET XIV. ročník 
dopravní soutěže „Bezpečné Vánoce“. Soutěž se každoročně zaměřuje 
na  bezpečnost a  další aktivity spojené s  dopravní prevencí u  dětí 
základních škol. Naše škola patří mezi aktivně spolupracující na  tomto 
projektu. Žáci s  nejlepšími výsledky byli z  5. B Laura Adamcová, Hana 
Pekárková, Anna Pekárková, Vendula Schwarzová, Nikola Vaňková, Diana 
Kaščáková, Kristián Velecký, Adriana Konečná a  dále žák ze 7. A  David 
Sedláček. 

Do  soutěže bylo zasláno celkem 1385 testů z  62 základních škol. 
Losování deseti vítězů proběhlo 6. 4. 2021 z  celkového počtu 134 
správně vyplněných testů. Jedním z výherců je i žákyně naší školy Laura 
Adamcová z 5. B. Odměny a ceny pro vítěze byly doručeny v průběhu 
dubna základním školám výherců. Všem výhercům gratulujeme 
a děkujeme všem žákům naší školy za účast.

 Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Osobní setkání s pamětnicemi. Sestry Machatovy a žáci 9. C s třídní učitelkou

Sportovní kariéra – sestry Machatovy, z archivu pamětnic 

Školní družina při ZŠ Brno,  
Novoměstská 21, p. o.



Zveřejněno! Seznamte se s upraveným 
návrhem nového územního plánu

Přesně o půlnoci v pátek 14. května byl zveřejněn upravený návrh 
nového územního plánu. Jeho připomínkování je možné do úterý 29. 
června. Pro veřejnost jsou připravena dvě opakovaná veřejná projed-
nání ve dnech 21. a 22. června na brněnském výstavišti. Začátek bude 
vždy v 15 hodin. Dokument bude vydán ve druhé polovině roku 2022. 
Brno dostane nový územní plán po více než šestadvaceti letech. Veš-
keré informace k návrhu jsou uvedeny na úředních deskách Magist-
rátu města Brna a městských částí a na Portálu územního plánování 
města Brna (www.upmb.brno.cz).

„Celkem dorazilo k návrhu přes 8 tisíc podání, což je 36 tisíc požadavků 
na  úpravy. Těmito požadavky jsme se téměř rok intenzivně zabývali, a  to 
ve spolupráci s určeným zastupitelem a týmem kanceláře architekta města. 
U každého podnětu jsme museli vyhodnotit, zda je možné ho zapracovat, či 
nikoliv. Vždy jsme přitom hledali nejlepší řešení pro Brno,“ upřesnila vedoucí 
Odboru územního plánování a rozvoje MMB Pavla Pannová.

Před rokem představili zástupci města Brna, Odboru územního 
plánování a  rozvoje Magistrátu města Brna a  Kanceláře architekta 
města Brna návrh nového územního plánu. Na  základě uplatněných 
připomínek a  námitek, stanovisek dotčených orgánů a  připomínek 
městských částí byl návrh nového územního plánu upraven. „Jednotlivé 
námitky a  připomínky jsme v  souladu se stavebním zákonem dlouhé 
měsíce projednávali s  městskými částmi, zástupci veřejnosti i  občanskými 
spolky. Jednali jsme také s  odborníky na  modrozelenou infrastrukturu 
a  cyklodopravu, mimo jiné s  Ústavem výzkumu globální změny klimatu, 
zástupci vysokých škol, občanských spolků a neziskových organizací, které 
požadovaly větší důraz na zeleň a ekologická řešení. Velkou pozornost jsme 
věnovali jednáním se zástupci veřejnosti a spolky, která se vedla nad rámec 
obvyklého projednání. Výsledný dokument je samozřejmě kompromisem 
všech zájmů v  území a  orgánu státní správy. Jsem přesvědčen, že 
po  dlouhých jednáních jsme našli dohodu a  město bude mít moderní 
a koncepční rozvojový dokument,“ řekl radní města Brna Filip Chvátal.

Stávající územní plán Brna je z  roku 1994 a  neodpovídá potřebám 
současného města. Na novém územním plánu se pracuje už dlouhých 
osmnáct let. V  roce 2018 pověřilo město jeho zpracováním kancelář 
městského architekta.  „Nový územní plán přinese potřebný rozvoj města. 
Bude to injekce, která Brno postaví na  nohy. Nabídne nové plochy pro 
výstavbu bytů, zlepšení dopravy, nastaví nové limity pro ochranu zeleně, 
jasně vymezí výšku budov nebo umožní proměnu chátrajících průmyslových 
areálů v širším centru města,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.

Na  rozdíl od  loňského veřejného projednání se letošní opakované 
veřejné projednání zaměří na  upravené části návrhu, návrh tak 
bude projednáván v  rozsahu měněných částí. Projeví se v  něm také 
změny vycházející z  rozhodnutí zastupitelů Jihomoravského kraje. 
Po  opakovaném veřejném projednání bude opět následovat proces 
vypořádání námitek a  připomínek. Upravený návrh bude předložen 
ke  schválení zastupitelům města Brna. Nový územní plán bude vydán 
do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícího územního plánu.

Mgr. Jana Běhalová, Kancelář architekta města Brna
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 4:
Skleněné výplně oken a dveří se řadí do tzv. tříd odolnosti P1 – P8. 
Víte, co vyjadřují a které z nich jsou doporučené pro zabezpečení 
bytů a domů?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Fólie nelze testovat samostatně, zkoušky se proto provádí  
po  nalepení fólie na  nejčastější typ skla v  oknech budov  
(float 3 mm). Okenní fólie se vyrábí pouze v kategoriích P1A a P2A. 
Vyšší třídy lze dosáhnout kombinací několika vrstev skla a  fólií 
o celkové tloušťce až 5 cm.

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Měst-
ské policie Brno na  adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi 
budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předá-
ní. Vyhrát můžete praktické dárky na údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ 
STRANA BARIKÁDY a  užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro 
bezpečné bydlení. 
Správné odpovědi na  soutěžní otázku najdete v  příštím čís-
le zpravodaje nebo na  webových stránkách Městské policie Brno:  
https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/. 

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPO-
RUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní 
doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie získat cer-
tifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmí-
nek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími 
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě 
jsou, odpovídaly základním doporučením. 
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na  webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě je může-
te získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno 
na ulici Bauerova 7 (areál Riviéra - vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035, e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz

Být sama sebou
V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, 

které se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší 
práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět 
a které hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O osvětu 
v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými. 
Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace 
o  lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. 
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. 
Osvědčený a  oblíbený mezi mladými dívkami ve  věku 12–18 let je 
týdenní prázdninový kurz Být sama sebou. Letos v  létě jej v  našich 
prostorách plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.

V  kurzu se s  dívkami zaměřujeme především na  témata, která 
bývají někdy pro rodiče v  komunikaci s  dospívajícími náročná, jako 
je zodpovědný přístup k  sexualitě. V  průběhu týdne se formou testů, 
kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však 
ani trochu odlehčující a  nadšeně očekávané téma módy a  kosmetiky. 
V  rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v  čem je dobrá, za  co se 
může pochválit, a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k  lepšímu. 
Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které 
jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky právě ve složitém 
období dospívání. 

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete 
se podívat na naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. 

Také pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se 
věnujeme a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci, 
neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!

Mgr. Jana Kvardová, soc. pracovnice,  
MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka, vedoucí Centra naděje a pomoci 

Zapojte se do soutěže  
o praktické dárky a odpovězte  
na soutěžní otázku. 

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 
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Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun. 
Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající 

aktivitu skupiny osob, která využívá jednu z metod sociálního inženýr-
ství, a  to takzvaný vishing. Jedná se o  princip, který je založený na  te-
lefonních hovorech, kdy se v  tomto případě osoby volajících zpravidla 
představují jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního 
účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, 
které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je 
nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny 
na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což 
se samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylá-
kat i další citlivé údaje, které následně zneužijí. Tento typ podvodného 
jednání je nebezpečný zejména v  tom, že falešní pracovníci bank mo-
hou již před hovorem znát různé informace o osobách, které kontaktují, 
ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný spoofing telefonního čísla, při 
kterém dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. 
Rovněž bylo zaznamenáno několik případů, při kterých telefonicky kon-
taktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdi-
vosti tvrzení ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu pe-
něz na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích instrukcí domnělých 
pracovníků bank. 

obecné Zásady: 
•	 Nereagujte	na podobné	hovory	a v žádném	případě	nesdělujte	k Vaší	

osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty 
nebo přístupové údaje k online bankovnictví. 

•	 Nikdy	nikomu	nesdělujte	a ani	nepřeposílejte	bezpečnostní	/	autori-
zační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy. 

•	 Myslete	na to,	že	útočník	dokáže	napodobit	jakékoliv	telefonní	číslo,	
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu. 

•	 Nikdy	nikomu	podezřelému	neumožňujte	vzdálený	přístup	do Vašeho	
počítače. 

•	 Sledujte	a pečlivě	čtěte	informace	od Vaší	banky	v internetovém	ban-
kovnictví. 

•	 Při	 každém	 vstupu	 do  internetového	 bankovnictví	 kontrolujte,	 zda	
odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam 
zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje. 

•	 Aktualizujte	pravidelně	software,	antivirový	program,	firewall.	
•	 Buďte	neustále	ostražití,	protože	i Vy	se	můžete	stát	cílem	podobného	

podvodného jednání. 
•	 Během	nebo	po takovémto	podezřelém	hovoru,	si	zaznamenejte	úda-

je, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odka-
zy na webové stránky, apod.) 

policie čr varuje: 
Nereagujte na  telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se Vás ně-
kdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou Vaše finanční prostředky 
v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly 
Vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. 
V  případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora 
naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrá-
tit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost 
oznamte. 

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková 
koordinátorka prevence, oddělení tisku a prevence, 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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Dluhy mají řešení   
Začněme příběhem…
Slečna Petra se zamilovala. Její nový partner 

Jan působil solidně, zval ji na  večeře, kupoval jí 
dárky. Začali plánovat společnou budoucnost, 
a v ten moment ji pan Jan požádal o půjčení peněz 
na nákup pozemku. Petra pocházela z chudé rodiny, svoje peníze neměla, 
a  tak se rozhodla pro půjčku u  banky. Jan s  penězi ovšem zmizel a  Petře 
zůstaly dluhy. Se svým platem nezvládala splácet půjčky, a proto věc řešila 
tím, že si půjčovala další peníze u nebankovních společností. Ovšem úroky 
rostly takovou měrou, že se dostala do  dluhové spirály a  vůbec nevěděla 
kudy kam. Z původních dvousettisicové půjčky se se její dluhy kvůli úrokům 
vyšplhaly k milionu korun. Zdánlivě bezvýchodná situace. 

Řešení se našlo. Petra se obrátila na společnost, která jí sepsala návrh 
na oddlužení, tzv. insolvenci.

Insolvence je určena pouze pro fyzické a  právnické osoby, které 
nejsou ze zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání. 
Základní podmínkou vstupu do oddlužení je, že má dlužník pohledávky 
alespoň u  dvou a  více věřitelů a  je jasné, že své dluhy není schopný 
po delší dobu splácet. Dále musí mít dlužník pravidelný příjem, ze kterého 
může v  insolvenci splácet (mzdu, důchod, dar apod.). Je třeba sepsat 
a podat návrh na povolení oddlužení, o kterém vždy rozhoduje krajský 
soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo. Pokud soud oddlužení 
povolí, určí, jakým způsobem bude provedeno. V úvahu přicházejí dvě 
varianty: a) prodat vše, co je majetkem ve chvíli, kdy soud o oddlužení 
rozhoduje, nebo b) splátkový kalendář – tento způsob dovoluje uhradit 
část dluhů během následujících pěti let. Soud také určí insolvenčního 
správce, který bude proces oddlužení vést a podle potřeby by měl umět 
i poradit. 

Zákon počítá dvěma variantami oddlužení.  Lidé, kteří budou schopni 
zaplatit do tří let alespoň 60 % dluhů, mohou insolvenční řízení zdárně 
ukončit již po třech letech. Lidé, kteří budou schopni zaplatit do pěti let 
alespoň 30 % dluhů, budou oddluženi. U těch, kteří uhradí méně, bude 
soud zkoumat, zda vynaložili veškerou snahu (např. snažili se zajistit si 
příjem prací apod.), a  pokud zjistí, že se snažili dostatečně, oddluží je 
také.

V Brně existuje několik akreditovaných organizací, které vám zdarma 
poradí, zda právě pro vás je oddlužení vhodné, a pomohou vám sepsat 
návrh na oddlužení. Jedná se o tyto organizace a konkrétní osoby:
Diecézní Charita Brno Bc. Jan Dvořáček, dluhový poradce  
 736 523 685, jan.dvoracek@brno.charita.cz
Podané ruce Mgr. Alžběta Stromšíková  
 773 770 885, stromsikova@podaneruce.cz 
IQ Roma Servis Silvie Elsnerová 
 774 898 817, silvie.elsnerova@iqrs.cz 
DROM Mgr. Barbora Karásková 
 703 468 648, barbora.karaskova@drom.cz 

Tyto příspěvkové a neziskové organizace klientům s dluhy pomáhají 
mnoho let a podařilo se jim pomoci i ve zdánlivě neřešitelných situacích. 

Nebojte se požádat o pomoc, cesta z dluhů může být snazší, než se 
na první pohled zdá.

Mgr. Marie Jílková, zastupitelka MČ Brno-střed

Současné trendy podvodníků  
– vishing a spoofing

Oznamujeme obnovení provozu  
veterinární ambulance s dlouholetou 
tradicí na adrese Terezy Novákové 30 
(dříve ordinace MVDr. Pavelka)  
v původních ordinačních hodinách. 
Pondělí - pátek 
 8:00 - 10:00   15:00 - 18:00

 10:00 - 12:00   jen na objednání

MVDr. Michal Neradilek ■ MVDr. Naďa Hrdinová
Tel. 737 596 096
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ŘEČKOVICKÝ PANDEMICKÝ  
KONCERT pod širým nebem 

Pevně věřím, že mne pochopíte a  uznáte, že lepší nápad, jak tuto 
akci nazvat, není. Koncert se samozřejmě konal bez diváků a  trval 
téměř celý den. O co tedy vlastně šlo? Většina našich spoluobčanů ví, že 
z participativního rozpočtu města Brna získala naše městská část finanční 
prostředky na výstavbu nafukovací haly, která byla realizována v závěru 
roku 2020 v  areálu ZŠ Novoměstská 21. Nebyl jsem očitým svědkem 
této výstavby, ale jistě se toho aktivně zúčastnili i  členové místního 
házenkářského klubu. Ze známých pandemických důvodů v  letošním 
zimním období prakticky nedošlo k  využívání nové nafukovací haly. 
Každým rokem se tedy bude uvedený „koncert“ – montáž a  likvidace 
nafukovací haly - na podzim a na počátku jara po celou dobu technické 
životnosti provádět. Bez jakékoliv reklamy bylo toto premiérové 
představení zahájeno v sobotu 10. dubna v časných ranních hodinách. 
Nemám vůbec v  úmyslu sdělovat všechny technické záležitosti 
vlastního postupu montáže, resp. likvidace haly (opravdu jde o velkou 
řadu drobných i  velkých položek a  činností) včetně jejího následného 
uskladnění do  dvou kontejnerů. Touto formou chci vyjádřit upřímné 
a veliké poděkování účinkujícím, kterými byli mladí, velice šikovní muži 
dvou oddílů národní házené. Dirigentem koncertu byl profesionál pan 
Radek Tichý z dodavatelské firmy Calypso Group, s. r. o., Pardubice, rolí 
asistentů se ujali vedoucí házenkářského klubu 1. NH Brno Tomáš Bártek 
a  nestor klubu Zdeněk Filípek. Posledně jmenovaný je zakladatelem 
klubu (založen byl v roce 2003), a zejména hlavním donátorem a hybnou 
silou vybudování krásného sportovního areálu, který nemá v  České 
republice obdoby. Mnozí z  vás si jistě ještě pamatují v  daném místě 

nepříliš udržované asfaltové školní hřiště. Zástupci klubu si pochvalují 
velmi dobrou spolupráci s místní základní školou. Je samozřejmostí, že 
v klubu jsou oddíly mužů, dorostu, starších žáků a přípravka. Sportovní 
úspěchy nedaly na sebe dlouho čekat, závěrem zmíním ty největší: v roce 
2005 postup do  celostátní 1. ligy, 3x mistři ČR: 2009, 2011, 2013 a  3x 
vítězové Českého poháru: 2010, 2012 a 2013. 

Za vše vám patří uznání a velký dík. Jste vzorem pro ostatní sportovní 
kluby. Přeji všem našim řečkovickým házenkářům pevné zdraví a mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Jiří Růžička, zastupitel MČ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667

Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748

Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

Opravy a servis počítačů, notebooků, tabletů a telefonů.  
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice. Chcete  
zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, 
internet? Se vším Vám ochotně poradím a přijedu.  
Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz  

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově = Sleva 
250 Kč!

Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047

MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745

MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 

Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el., 
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské, 

montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přeprava dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

KOUPÍM BYT 2+1 nebo 3+KK před i po rekonstrukci.  
Spěchá, financování hotovostí. 778 555 356, Irena.

REALITNÍ SLUŽBY – odhad tržní ceny nemovitosti zdarma –  
prodej a pronájem nemovitostí – bezplatné konzultace v kanceláři  
i online – služby jsou pro majitele nemovitosti zdarma.  
Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz

DOUČÍM ITALŠTINU začátečníky, středně pokročilé nebo  
konverzaci. Možnost i výuka online. Tel: 777 595 892

Kdo DOUČÍ matematiku žáka 8 třídy? Tel: 605 490 736

Terapie Access Bars® Alexandra Malíková, Tel: 732629430

Hledám MUŽE I ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE  
V BRNĚ. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

Internetový obchod v Brně–Řečkovicích, Horácké nám., přijme  
na dlouhodobou BRIGÁDU zdatnou pracovnici na balení zásilek  
- práce 2-3x týdně (PO, ÚT a ČT, od cca 11.00 hod.). 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T: 722 959 021

Kytarykon.cz – Kytarář Petr Konečný, Řečkovice, Vránova 173 
VÝROBA A OPRAVY kytar a ukulelí. Základní servis houslí.  
Opravy akordeonů. Tel: +420 733 519 786, ars@kytarykon.cz
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Územní řízení a postavení  
městské části

Územní či stavební řízení (někdy sloučená do  jednoho společného) 
jsou správním řízením, které podléhá pravidlům správního řádu. Tato 
řízení mají jasně definovaná pravidla, postupy, a  hlavně účastníky. 
V  poslední době je zřejmý zvýšený zájem občanů o  stavební záměry 
na území naší části, a to buď na sociálních sítích, anebo přímo na jednání 
zastupitelstva (na  posledním jednání vystoupila celá řada občanů 
z lokality ulic Renčova, Kremličkova, Škrétova, kteří se vyslovili mimo jiné 
proti stavebnímu záměru bytového domu na  půdorysu teplárenského 
objektu Renčova 17a). 

Jaké jsou tedy možnosti městské části (nebo obce) ovlivnit budoucí 
výstavbu na  svém území? Činnost stavebního úřadu je výkonem tzv. 
přenesené působnosti, což znamená, že stavební úřad vykonává ty 
činnosti, které na něj přenesl stát. Opakem je pak působnost samostatná, 
což je přímý výkon a  naplňování všech záležitostí, které jsou v  zájmu 
občanů městské části (obce). Tento rozdíl je velmi důležitý pro pochopení 
toho, jakými možnostmi či nástroji městská část disponuje. 

Územní řízení, jak již bylo uvedeno výše, je správním řízením, 
zahajovaným na  návrh žadatele (investora, stavebníka). Kdo je 
účastníkem tohoto řízení, stanoví stavební zákon. Tento zákon určuje, 
že účastníkem územního řízení je obec, na  jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn. Obec (v našem případě naše městská 
část) je tedy účastníkem řízení  bez ohledu na  povahu povolovaného 
projektu (záměru) a  současně účastníkem každého územního řízení, 
které se týká záměru, který se má realizovat na jejím území.

Městská část jako účastník územního řízení má povinnost efektivně 
hájit zájmy občanů a  dbát na  rozvoj území, k  čemuž je povinna 
na základě zákona o obcích (péče o všestranný rozvoj území, o potřeby 
svých občanů, ochrana veřejného zájmu).

A  jakou formou? Tak jako v  případě ostatních účastníků územního 
řízení se jedná o  námitky. Jejich rozsah dán zejména tím, jak velký je 
rozsah stavebního záměru. Je velmi důležité zdůraznit, že pokud městská 
část nevyužije svého postavení účastníka řízení, stavební úřad může 
umístění stavby povolit, aniž by do  svého rozhodnutí promítl zájmy 
městské části.

A  kdo konkrétně za  městskou část vystupuje jako účastník řízení 
s  oprávněním podat námitky? To stavební zákon přímo neřeší; bez 
dalšího to může být starosta či místostarosta, ale není vyloučené, že 
k takovému jednání bude pověřen např. jiný člen zastupitelstva či rady. 
Naopak žádnou pravomoc nemá zastupitelstvo jako kolektivní orgán.

Pokud tedy nejste účastníky řízení a pokud máte ke stavebnímu zá-
měru připomínky, je potřeba obrátit se na městskou část, která je vždy 
účastníkem územního řízení.

Samostatnou kapitolou je pak otázka publicity stavebních záměrů. 
Tomuto neméně zajímavému tématu se budu věnovat v  dalším čísle 
ŘEČI.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva 
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FT Records ve spolupráci s Country Radiem a městskou částí Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora uvádějí

BRNĚNSKOU
COUNTRY  FONTÁNU

Řečkovice  2021
12. června 2021   15.00 hodin

Brno-Řečkovice – „Bývalý pivovar“ 

ROBERT KŘESŤAN  
a TRAPEŘI

MALINA BROTHERS
NEZMAŘI

FOLK TEAM
EPYDEMYE

HOBOES REVIVAL ALVA
TALENT COUNTRY RADIA

www.beatpoint.cz                      www.countryradio.cz
Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marka Viskota
Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna

Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu

Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu!
Aktuální informace o festivalu a opatřeních naleznete na webu festivalu  

www.beatpoint.cz/brnenska-country-fontana-reckovice/


