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Před rokem jsem vás požádal, ať na radnici 
posíláte návrhy na  zlepšení stavu dětských 
hřišť, která městská část spravuje. Jednalo 
se o  výčet deseti hřišť, vybudovaných před 
přibližně deseti až patnácti lety. Nejvíce došlých 
podnětů se zabývalo hřištěm v  Jandáskově 
ulici (u  tenisových kurtů na  Mokré Hoře) 
a hřištěm v Kubově ulici. Zatímco některá další 
místa potřebují spíše jen drobnější úpravy 
a vylepšení, v případě těchto dvou uvedených 
prostorů je třeba důkladné rekonstrukce. Mám 
radost, že se tak stane ještě letos. Z  pohledu 
rozpočtu městské části to začátkem roku 
tak optimisticky nevypadalo, ale zejména 
díky tomu, že na  revitalizaci zeleně v  ulicích 
Kárníkova a  Bří Křičků a  následně v  Renčově, 
Škrétově a Kremličkově jsme získali dodatečné 
finanční prostředky v rozpočtu města, můžeme 
se v létě pustit i do řešení zmíněných hřišť. 

Po  dvou letech různých omezení hromad-
ných akcí to letos vypadá na  plnohodnotnou 
kulturní sezónu v  areálu bývalého pivovaru. 
Tradičně první velkou akcí byl 1. května Majáles 
studentů Gymnázia Řečkovice. Dne 19. května 
oslavila 45. výročí Základní škola Horácké ná-
městí svou „Akademií“. Bohatý program připa-
dá na červen, červenec i srpen. Poslední větší 
akcí bude tradiční Letní noc na  konci srpna. 
Po ní už bude vše zdárně směrováno k velké re-
konstrukci areálu. Bez kompletní rekonstrukce 
bychom se velice reálně začali blížit stavu, kdy 
bychom venkovní akce v  našem jedinečném 
areálu nemohli z bezpečnostních důvodů vů-
bec pořádat. Stavební práce by měly začít ještě 
letos na podzim, z čehož mám samozřejmě ra-
dost. Pro naši městskou část jsou oslavy kultur-
ních tradic stěžejní a  k  jejich pořádání prostě 
potřebujeme adekvátní zázemí.   

Na  závěr mi dovolte popřát vám krásné 
a pohodové léto. Bohužel se v poslední době 
setkáváme se špatnými zprávami častěji 
než dříve. Využijme tedy slunečného počasí 
a  prázdninových měsíců k  fyzické i  psychické 
regeneraci. Umějme si dělat radosti a užívejme 
si každé krásné chvíle s  rodinou či s  přáteli. 
Vše špatné se jednou v  dobré obrátí, pokud 
budeme stát při sobě. V  naší čtvrti máme 
nadstandardní sousedské vztahy, což se 
ověřuje v  době jakékoliv krize. Z  toho mám 
neskutečnou radost a  jsem na  Řečkovice 
a  Mokrou horu patřičně hrdý. Přeji vám léto 
plné krásných zážitků.

Marek Viskot 
Váš starosta

Slovo starosty
Dětská hřiště vybraná veřejností opravíme ještě letos,  
kulturní život přes léto konečně bez omezení

Dětské hřiště Jandáskova



Jistě jste si všimli, že na několika místech v naší městské části vyrostla 
nová kontejnerová stání. Jednou z priorit je také zajistit vkusnou kulturu 
sběru odpadu a jeho třídění. V rámci modernizace odpadového hospo-
dářství budeme kontejnerová třídicí místa postupně budovat na dalších 
místech, a to ve stejném designu.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY

Jsem rád, že Brněnské komunikace, a. s., vyho-
věly naší žádosti o opravu cesty od areálu bývalých 
kasáren až po křižovatku s ulicí Renčova. Jsme si vě-

domi toho, jak je tato komunikace hojně využívána, a proto jsme celou 
opravu velmi urgovali. Cyklisti, běžci a chodci teď mohou tuto trasu bez-
pečně využívat. 

Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
SERVIS TV-SAT příjmu, měření signálu, instalace RD, Byt. domy aj.  
set top-boxy DVB-T2. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
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
MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
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 
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
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

ODHAD TRŽNÍ CENY nemovitosti ZDARMA – vhodný pro prodej 
či vypořádání dědictví. PRODEJ NEMOVITOSTÍ V elektronické 
AUKCI. HOMESTAGING – příprava nemovitosti před 
prodejem. Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
Nabízím k prodeji cihlový byt 3+1 (84 m2) s balkonem a sklepem,  
ulice bratří Kříčků, Brno-Řečkovice. Pouze dva sousedi ve stejném  
vchodě. Více informací na tel. 775 674 550, David Gablas.
Prodám garáž na ul. Kárníkova. Nejvyšší nabídce. 724 224 700
PRONAJMEME SKLAD v suterénu bytového domu Sibiřská 62,  
výměra 34 m2, dlažba, zásuvky, k dispozici WC. Cena 4000 Kč/měs. 
 + elektřina. Volný ihned. Tel.: 724 659 059
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Nabízím veškeré práce NA ZAHRADĚ, sekání trávy a vertikutace, 
terénní úpravy, kácení stromů. Odvoz a úklid zajištěn. T: 774722133
HLEDÁM muže nebo ženu na pomoc při údržbě hrobu  
2 hod./měsíc. Platba 200 Kč. Tel: 605 89 6101, pouze SMS!
ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ 
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti  
hmyzu. Akční sleva 20%. Tel: 605 374 881, www.domove.cz
Hledám maséra-ku OSVČ do týmu v prostorách hotelu VISTA****,  
Hudcova 72, 62100 Brno-Medlánky. Marci.Masáže T: 732 302 998
Dopřejte svému tělu péči, o kterou se postará náš tým Marci.Masáže.  
Hotel Vista****, Hudcova 72, Brno-Medlánky. T: 602 267 414
Pohřebnictví Nostalgie, s.r.o., Banskobystrická 176, Brno-Řečkovice, 
tel.: 724 596 878, nepřetržitý převoz zemřelých z bytu: 602 891 347, 
si Vás dovoluje informovat, že jsme se přestěhovali do nových prostor,  
300 m od Billy, u zastávky tramvaje č. 1., vedle květinářství.
HLEDÁM zkušenou paní na dopolední 1 - 2 hodinovou péči  
pro pacientku v domácím prostředí s omezeným pohybem,  
v Brně-Medlánkách. Jedná se o pomoc při ranní hygieně a kontrolu  
podání léků. Tel: 722944818
ŽENY A MUŽE s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha.  
Tel: 602 595 682, email: pph.kolarik@seznam.cz



V květnu jsme opět přivítali  
nové občánky

V  sobotu 7. května 2022 jsme opět měli tu čest přivítat další nové 
občánky naší městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Celá akce se 
po  dlouhé době konala již bez jakýchkoliv hygienických omezení, což 
všechny účastníky zajisté velmi potěšilo.

Nové přírůstky do  občanské základny tentokrát přivítali pan 
místostarosta René Černý spolu s  místostarostou Filipem Hrůzou, kteří 
osobně pogratulovali rodičům k tak významnému životnímu okamžiku, 
jakým narození dítěte bezesporu je. Počet přivítaných holčiček a kluků 
byl tentokrát velmi vyrovnaný, a to 11 : 12. 

Průběh celého slavnostního dopoledne nám všem již tradičně 
zpříjemňovali svým vystoupením mladí umělci ze Základní umělecké 
školy Universum, tentokrát ve složení Sára Pásková a Jan Novotný. 

Myslím, že všichni, kdo se tohoto milého dopoledního setkání 
zúčastnili, odcházeli radostně a  příjemně naladěni, někteří i  viditelně 
dojati...

Lucie Říhová, ÚMČ

Vítání občánků v září 2022
Vážení rodiče nově narozených řečkovických dětí,

naše radnice vypisuje další termín, ve kterém bychom se společně s Vámi 
rádi sešli v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palac-
kého náměstí 11, abychom ještě jednou v letošním roce uvítali další řadu 
nových občánků naší městské části. Tentokrát vítání proběhne v sobotu 
17. září 2022.

Těšíme se na  všechny letos narozené děti s  trvalým bydlištěm  
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Aby Vaše děti mohly být slavnostně uvítány, je třeba si o  účast 
na  této akci požádat. Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit  
do  26. srpna 2022 u  paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika),  
tel.: 541 421 747, e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Uzavření úřadu  
dne 4. 7. 2022
V pondělí 4. 7. 2022 bude Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost.

Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

Z RADNICE3
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Zprávy z rady a zastupitelstva 
městské části
Na svém XIX. zasedání 21. dubna 2022 zastupitelstvo 
městské části:
 vzalo na  vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o  bezpečnostní 

situaci v  městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora za  období od  1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021,

 vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2022, 
 schválilo poskytnutí neinvestičních dotací na  sportovní činnost Tělocvičné 

jednotě Sokol Brno–Řečkovice (53 000 Kč) a SK Řečkovice, z. s. (70 000 Kč),
 schválilo přijetí investiční zápůjčky z rozpočtu města Brna na rok 2022 ve výši 

52 mil. Kč z Fondu bytové výstavby na rekonstrukci střechy a zateplení bytového 
domu Novoměstská 23-41 se splatností 11,5 let a počátkem splácení v 12/2022,

 souhlasilo s prodejem pozemku p. č. 4862/5 o výměře 385 m2 v k. ú. Řečkovice 
pod objektem č. p. 1959 spolku TAK Hellas Brno, z. s., za podmínky zakotvení 
práva města Brna na zpětný odkup,

 projednalo návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna,
 projednalo Kontrolní zprávu „Revitalizace parku Nové náměstí MČ Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora“.

Na své 50. schůzi 11. května 2022 rada městské části:
 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (základních 

a mateřských škol) k 31. 3. 2022,
 schválila smlouvu o dílo se společností BESTBUILD, s. r. o., se sídlem Záhřebská 

2497/9, 616 00 Brno, na plnění zakázky „Oprava bytu v domě Žitná 11“,
 schválila smlouvu o dílo s panem Martinem Ježem, se sídlem Selská 22, 614 00 

Brno, na plnění zakázky „Malování společných prostor bytových domů Žitná 7, 
9, 11“,

 schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo uzavřené dne 14. 10. 2021 se 
společností ZEMAKO, s. r. o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, 
na  provedení díla „Revitalizace parku na  Horáckém náměstí v  MČ Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora“, spočívající ve  změně objemu prací, kterým se cena 
zvyšuje o 125 502,53 Kč bez DPH.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři,
redakční rada našeho zpravodaje  

Vám přeje příjemné léto,  
prázdniny a dovolené plné radosti  

a odpočinku.

členové redakční rady



Jestli nevyřknete správné protizaříkadlo 
pořádně nahlas, knihu už nikdy nikdo neotevře.

Dcera hlubin Ricka Riordana. Oceán skrývá 
víc, než si umíme představit. Zjistí to i  Ana 
Dakkarová, která v  prvním ročníku námořní 
akademie objevuje ta nejúžasnější tajemství 
podvodního světa. Od  prázdnin ji dělí už jen 
poslední víkendová zkouška na  moři. Cestou 
na loď se ale odehraje tragédie, a Ana s přáteli 
odhalí, že jejich akademie je už sto padesát let 
ve  válce s  konkurenční střední školou. Příběh 
je inspirován Julesem Vernem a  jeho dílem 
Dvacet tisíc mil pod mořem.

Sesterstvo a  síla moci Lucie Hlavinkové. 
Pátá kniha série Sesterstvo: Bára, Míša, Ela. 
Bývalá zahradnická osada je plná života 
a  slouží jako útočiště mnoha druhům zvířat 
– i  Fabiola sem ráda zajde na  návštěvu. Bára, 
Míša a  Ela kouzlu tohoto místa propadnou. 
Nový starosta ale chce Zahrádky srovnat se 
zemí. Podaří se Sesterstvu změnit jeho plány?

Do  Nepaměti Tomáše Končinského 
a  Daniela Špačka. Napínavý příběh z  říše 
poztrácených vzpomínek od  držitelů ceny 
Magnesia Litera. Jasmína je úplně obyčejná 
holka, která třeba občas zapomene udělat 
úkol, občas si zase naopak vzpomene, že se jí 
do  něčeho vážně nechce. A  proč si taky věci 
pamatovat? Nejlepší je pustit všechno z hlavy 
a  užívat si. To si ale myslí jen do  chvíle, než 
zjistí, že v záhadném místě zvaném Nepaměť 
jí všechny vzpomínky mohou ukrást.

Dívka u  mostu Arnaldura Indriðasona. 
Druhá kniha série Konráð. V  Reykjavíku beze 
stopy zmizela mladá žena. Zoufalí prarodiče, 
u nichž bydlela, se obrátí na penzionovaného 
komisaře Konráða, se kterým se znají 
z  dřívějška. Vědí, že vnučka propašovala 
do země drogy. A nyní je nezvěstná.

Josephine Bakerová: Tanec jejího života 
Juliany Weinbergové. Životopisný román 
o  slavné afroamerické zpěvačce, tanečnici 
a herečce, neúnavné bojovnici za lidská práva 
v  období tvrdé rasové segregace. Navzdory 
tomu, že v Americe ji někdy nepřijali, ve Francii 
byla obdivovanou umělkyní i  hrdinkou. 
Z  obyčejné tanečnice se stala miláčkem 
Města světel, dokonce získala vyznamenání 
od slavného generála Charlese de Gaulla.

Knihonoš Carstena Henna. Každý večer 
roznáší Carl Kollhoff objednávky svým 
nejváženějším zákazníkům. Velice mu 
na klientech záleží a on sám pro ně představuje 
důležité spojení se světem. Jednoho dne 
však o  práci nečekaně přijde. Laskavý příběh 
o hodnotě přátelství, o kouzlu čtení a o moci, 
jež nám knihy dávají.

Miliónový jeep Jana Nováka. Nové vydání 
románu, který u  nás poprvé vyšel těsně 
po listopadu 1989 a zapadl ve víru tehdejších 
událostí. Jan Novák nenápadným, neokázalým 
vypravěčským stylem, plným staccatových 
vět a ostře vypointovaných kapitol, líčí životní 
pouť hlavního hrdiny (jehož předlohou byl 
autorův otec) od dětství prožitého za německé 
okupace přes všemožné ponižující protloukání 
se komunistickým režimem a  krátké 
intermezzo v rakouském utečeneckém táboře 
až po tragický konec v americkém exilu.

Nerez Marka Epsteina. Každý obyčejný 
den nám může změnit život. Hrdinové 
sedmi povídek scenáristy Marka Epsteina 
jsou zdánlivě sebejistí a  stabilní jedinci, 
uchlácholení drobnými lidskými sny. Jejich 
jistota ale není víc než pouhé očekávání pádu. 
Jsou zrazováni tam, kde se cítili nejsilnější: 
rodinou, přírodou, rozumem i láskou. Okolnosti 
je strhávají z  cesty a  ponechávají rozhodnutí, 
zda se chtějí navrátit do  bývalé rovnováhy. 
Pokud to vůbec ještě dokážou.

Opona Ondřeje Hübla. Hlavní hrdina si 
objedná rodinný zájezd do  doby nejtužšího 
stalinismu, aby svou dceru vyléčil z  levičáctví. 
Pořádající agentura slibuje zažít 50. léta, 
politické procesy, kolektivizaci zemědělství 
i  dřinu v  dolech. Zpočátku se zdá, že jim 
cestovní agentura připravila dokonalou iluzi 
nejdrsnější totality. Hra na  minulost se však 
postupně vyostřuje a z městečka se stává past.

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie 
Karin Lednické. Karin Lednická ve  svém 
literárním dokudramatu “Životice” připomíná 
zapadlou kapitolu této obce: masakr za druhé 
světové války, kdy v  roce 1944 gestapo 
jako odvetu za  útok partyzánů zavraždilo 
šestatřicet místních mužů. Desítky dalších lidí 
pak odvleklo do koncentračních táborů.

Tak krásnou počtenou a  brzy na  viděnou 
u kafíčka, přátelé!

Mgr. Jitka Fukalová, Bc. Veronika Nekudová  
a Hana Hegerová 

Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás zdravíme a  posíláme pravidelnou 
dávku tipů na naše akce a knížky, které by vám 
jistě neměly utéct. V  květnu jsme připravily 
první Knihokavárnu a  v  červnu s  touto 
úžasnou myšlenkou pokračujeme, vždyť 
výborná káva a výborná knížka, to přece patří 
k  sobě. Vše bude probíhat ve  stejném duchu 
– pan místostarosta Hrůza přiveze z  domu 
kávovar, bude vařit kapučíno i espresso, podle 
toho, na co budete mít chuť, a my vám k tomu 
poradíme nějaké fakt dobré čtení. Posedíte, 
popovídáme si – a  bude to fajn jako minule. 
Tuto tradici bychom chtěly opakovat každý 
měsíc. V  červnu se sejdeme ve  čtvrtek 9. 6. 
2022 mezi 15. a 17. hodinou, tak určitě přijďte!

A  co je to Knihotaxi? Přece roznáška 
knih až k vám domů! Roznáška je určena pro 
seniory a ZTP a můžete si objednat až 5 knih 
najednou. Služba se nám osvědčila už v době 
lockdownů a v současné době ji plně využívají 
dvě seniorky. Pokud potřebujete, můžete se 
k  nim přidat. Knihy si objednávejte e-mailem 
– kolarikova@kjm.cz - nebo telefonicky na čísle 
549  271  413 v  pondělí, úterý a  ve  čtvrtek 
mezi 10. a  12. hodinou. Knížky roznáší pan 
místostarosta Hrůza ve  svém volném čase 
a my mu za to moc děkujeme. Řečkovice jsou 
jednou z mála městských částí, kde se do této 
služby zapojila přímo radnice, takže ještě 
jednou moc díky za všechno.

Vám všem jsou určeny následující tipy 
na čtení, pěkně popořadě děti i dospělí.

Co svítí? Adély Korbelářové. Leporelo, 
inspirované metodou Marie Montessori, 
zobrazuje na  černobílých obrázcích 
s  červenými prvky věci a  předměty, které 
vydávají světlo.

Léčivé pohádky pro dětskou duši Romany 
Suché. Knížka příběhů, které mají děti dobře 
naladit, uklidnit, probudit v nich představivost 
a sebevědomí, je určená ke společnému čtení, 
hraní a prožívání rodičů s jejich ratolestmi. Její 
součástí je i sešit s instrukcemi pro rodiče.

Patti a  hudební nástroje Vítka Mecnera. 
Malá Patti touží po  baskytaře, ale nedosáhne 
prstíky na  struny. Naštěstí tatínka napadne 
vyzkoušet hodně podobný hudební nástroj. 
Uhodneš jaký? Veselá obrázková knížka, která 
děti přirozeně seznámí s  mnoha hudebními 
nástroji a ukáže jim, že sny se mají plnit.

Pirátský guláš Neila Gaimana. Vtipný 
veršovaný příběh o  tom, co se stane, když 
místo slečny na hlídání rodiče pozvou lodního 
kuchaře Johna McRumma i  s  celou pirátskou 
tlupou.

Vombat Philipa Buntinga. Obrázková 
knížka pro milovníky vombatů, plná veselých 
ilustrací a  slovních hříček, zkombinovaných 
z  pojmenování tohoto roztomilého zvířátka. 
Určené pro společné čtení, prohlížení a  hraní 
se slovy.

Zachraň tuhle knihu! Françoise Hanozeta. 
V téhle knize žije kouzelník Biblius a má starostí 
nad hlavu. Neznámý zloduch zaklel jeho knihu. 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Je libo Knihokavárnu? Nebo Knihotaxi?

Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz  
www.zus-universum.cz 

ABSOLVENTSKÉ a žákovské koncerty
7. a 14. června v 18:00 hodin v sále školy

ZÁVĚREČNÝ KONCERT na Sýpce
20. června v 18:00 hodin v SC Sýpka v Medlánkách
Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
ČERVEN 1922

Že je alkohol metla lidstva, věděli v Brně už před 100 lety. Zahájili proto 
6. června Protialkoholní výstavu, kterou navštívilo přes 14 000 žáků škol 
Velkého Brna a přes 1000 zájemců z veřejnosti.

Ve dnech 10. a 11. června se v Brně konal první sjezd esperantistů z celé 
republiky. Na účastníky čekal bohatý program, prohlídka města, večírek 
v  Besedním domě v  Králově Poli, další den pak esperantská výstava 
a slavnostní schůze.

V  neděli 11. června si milovníci pohybu z  Klubu cyklistů Královo Pole 
vyjeli z Palackého třídy přes Komín a Bystrc na hrad Veveří.

A stejného dne na stejném místě, pod hradem Veveří, došlo k tragédii, 
když během silné bouře bylo bleskem zasaženo několik výletníků. Byli 
asi půl hodiny zcela omráčeni a  52letý Rudolf Vorálek, zakládající člen 
Sokola v  Králově Poli, byl bleskem zabit. Lidové noviny uvádějí: „Jeho 
šaty byly proměněny v popel, řetízek od hodinek roztaven a z hodinek 
samých zbyl neforemný škvarek.”

Dne 15. června si zasportovali příznivci chůze. Konal se již 10. ročník 
chodeckého závodu Tišnov-Brno. Účast nebyla,  pravda, kdovíjaká. Pět 
borců z Prahy a jediný zástupce z Brna. Ten skončil v cíli jako šestý. Dobové 
zpravodajství hovořilo o “smutném obrázku brněnského pochopení pro 
chodecký závod”.

A  sportem žilo Brno i  17. června. To se na  hřišti Moravské Slávie 
v Pisárkách uskutečnily mezinárodní Atletické závody.

Dne 25. června si v Líšni mohli zazpívat písničku „Byl to ten slavný den, 
kdy k  nám byl zaveden elektrický proud“. Tohoto dne zde totiž bylo 
zavedeno elektrické veřejné osvětlení. A hned za čtyři dny, 29. června, 
mohli vypínačem otočit i  v  líšeňských domácnostech.   V  Líšni o  to 
usilovali již od  roku 1920, ale někteří občané nesouhlasili s  umístěním 
elektrického vedení na svých pozemcích. Projekt musel být přepracován, 
přípojka vedla od  Židenic místo Maloměřic a  zakončení prací se o  rok 
posunulo.

Dne 25. června byl slavnostně otevřen stadion na  Kounicově ulici. 
Zahájení provozu se stalo vyvrcholením oslav 60. výročí brněnského 
Sokola, které se konaly od 10. do 25. června.

Dne 26. června započala stavba Kounicových kolejí v Brně. Stavba dvou 
třípatrových budov pro 500 osob netrvala dlouho, už následujícího roku 
v listopadu se nastěhovali první studenti.

Dne 30. června došlo k  výbuchu plynu v  Německém dívčím ústavu 
v Kostelní ulici (dnes Jakubské náměstí). V budově se pracovalo a došlo 
k  poškození plynového vedení. Když školník ráno ucítil plyn,  ne zcela 
prozřetelně škrtl sirkou, aby objevil místo úniku. Utrpěl popáleniny a byl 
převezen do nemocnice.

Dne 30. června se v  parku před kostelem sv. Vavřince v  Řečkovicích   
konala první bohoslužba Církve československé.

Zdrojem mi byly internetové encyklopedie a dobové Lidové noviny.

Krásné prázdniny, hodně slunce, sportu i odpočinku!

Mgr. Dana Malíková
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Víkend otevřených  
zahrad v Gymnáziu  
Brno-Řečkovice

Ve dnech 11. až 12. června 2022 proběhne 
Víkend otevřených zahrad (https://www.viken-
dotevrenychzahrad.cz/), což je celorepubliko-
vá událost, při které se veřejnosti zpřístupňují 
zahrady běžně nepřístupné.

Gymnázium Brno-Řečkovice se do  akce 
zapojí v sobotu 11. 6., kdy v čase od 15 do 19 
hodin zpřístupníme naši školní zahradu veřej-
nosti.

K  postupné revitalizaci naší školní zahra-
dy dochází již mnoho let. Cílem bylo získat 
krásné místo k oddychu, ale i k výuce. Jedním 
z  velkých milníků byl rok 2013, kdy se škola 
zapojila do  projektu Jihomoravského kraje 
s názvem „Podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání na  středních školách v  JmK“, 
finančně podpořeného prostředky ESF. V rám-
ci projektu byla vybudována přírodní laboratoř 
v areálu školní zahrady. Byla vytvořena naučná 
stezka s řadou stanovišť pro atraktivní fyzikální 
experimenty a biologická pozorování, najdete 
zde několik geologických zastavení a stanovi-
ště s  tematikou ochrany životního prostředí. 
Od té doby je také zahrada pravidelně udržo-
vána a postupně přibývají nové, více či méně 
exotické druhy flóry. Nově také vznikla sta-
noviště pro obohacení výuky chemie a mate-
matiky. Pokud jste zvědaví, co všechno naše 
zahrada nabízí, jste srdečně zváni. Můžete se 
těšit na volnou prohlídku zahrady, ale i na ko-
mentovaná stanoviště. Vyzkoušet si tak můžete 
zkoumání života v  zahradním jezírku, mikro-
skopování, chemické pokusy „chemie je hra“, 
pozorování slunečních skvrn dalekohledem, 
raketu na  vodní pohon, funkční modely růz-
ných elektráren či základní úlohy z mechaniky 
(páka, kladky, Archimedův zákon)…

Těšíme se na setkání
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Úklid hrobek Schindlerů na řečkovickém hřbitově
Poslední dubnovou sobotu se na  zdejším hřbitově uskutečnila brigáda, kterou zorganizoval 

Spolek Za  zdravé Řečkovice, jejímž cílem byla úprava souboru hrobek rodiny Schindlerů, 
nacházejících se u hlavního vchodu.

Rod Schindlerů vlastnil řečkovické panství od r. 1826 do r. 1905, a po celou tu dobu se podílel 
na  správě obce. Po  několik funkčních období zastávali členové rodiny funkci starosty a  byli 
také patrony kostela. Zasloužili se též v r. 1873 o stavbu školy na nynější Hapalově ulici a patřili 
k zakládajícím členům hasičského sboru. Mají také zásluhu na zřízení hřbitova v r. 1866, na který 
podle tradice věnovali pozemek, a proto si vymínili, že po dobu trvání hřbitova budou jejich hrobky 
zachovány. V průběhu uplynulého století však rod vymřel, a tak hrobky začaly postupně chátrat. 

Poslední vzdálený příbuzný rodu, žijící v  Německu, Řečkovice několikrát v  minulých letech 
navštívil a  měl dobrou snahu restaurování hrobek podpořit. Jeho jednání s  Magistrátem města 
Brna a Správou brněnských hřbitovů však zůstalo na mrtvém bodě.

Proto se domníváme, že by bylo dobré zachovat náhrobky rodu, pocházející z dílny brněnských 
kameníků A. Loose st. a J. E. Tomoly, a také věnovat pozornost úpravě hrobů.

Všem, kteří se brigády zúčastnili a budou ochotni se na údržbě hrobek i v budoucnu podílet, 
upřímně děkujeme.

Česlav Ulrich a Ondřej Štaud, zastupitelé městské části

Skautské středisko v Řečkovicích 
se rozrůstá

Řečkovice a  Mokrá Hora mají poměrně velkou a  aktivní skautskou 
členskou základnu. O tom pravděpodobně velká část čtenářů ví. Je ale 
pravdou, že v časopise Řeč až tak aktivně nevystupujeme. Nyní ale nastal 
čas, kdy bychom chtěli informovat o dvou úspěšných událostech a také 
požádat o drobnou pomoc.

Událostmi, o  kterých chceme informovat, je dělení dvou oddílů. 
Dívčí 46. oddíl se dělí letos. Děvčata pojedou na  tábory rozdělena tak, 
jak budou od  září v  oddílech pokračovat. Při pohledu do  registrace je 
jasné, že k dělení muselo dojít – oddíl měl přesně 100 členek. Rozdělením 
vzniknou dva oddíly, které i tak budou poměrně velké. V těchto dnech je 
po praktické stránce vše hotovo a dochází k formalitám, např., jaké číslo si 
zvolí nový oddíl. Budou děvčata pokračovat v číselné řadě (tedy vznikne 
47. oddíl), nebo budou pokračovat jako 33. oddíl, který zde existoval 
po 2. světové válce a tábora u Veverské Bitýšky se účastnily i prababičky 
našich členek. 

90. oddíl mladších skautů (vlčat) dospěl k podobnému kroku o necelý 
rok dříve. Ti již mají za sebou rozdělení a vznik 44. oddílu, který nese číslo 
po  oddílu, který byl aktivní především kolem roku 1968 pod vedením 

prof.  Jana Laty (aktuálně rektora Ostravské univerzity). Letos poprvé 
pojedou stejně jako dívčí oddíly i skauti na tábory odděleně.

Prosba se týká bezprostředně právě táborů. Kromě dvou tábořišť 
spravujeme ještě táborové vybavení, které využívá převážně 46. 
chlapecký řečkovický oddíl. Toto vybavení bylo v  posledních letech 
skladováno v prostorách farního skladu a jedné garáže. Nyní nadešel čas 
na rekonstrukci skladu na faře, která potrvá více než 1 rok. Pro většinu 
vybavení jsem schopen poskytnout prostory naší rodinné garáže 
a  přilehlého sklepa. Horší je ale umístění tyčí na  teepee – ty se tam 
nevejdou. Jde o přibližně 90 ks tenkých smrkových tyčí, které mají až 7 
metrů. Na druhou stranu, prostor pro uložení nemusí být zděný – stačí, 
aby na tyče nepršelo.

Sháníme tedy přístřešek, větší střešní přesah až podloubí, kam by šlo 
tyče od září umístit. Pro představu – tyče zaberou přibližně prostor 7 m 
na  délku, 1,2 m na  šířku a  1 m do  výšky. Předem děkujeme za  zvážení, 
zda by se nenašly někde na Vašich zahradách apod. podobné prostory. 
V  případě, že by bylo z  Vaší strany možné prostory poskytnout nebo 
máte cokoli ke skautingu v Řečkovicích a na Mokré Hoře, neváhejte mne 
kontaktovat na chem@centrum.cz.

Jirka Libus – Chem 
vedoucí skautského střediska v Řečkovicích
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Zpráva Městské policie Brno, revíru POLE,  
o bezpečnostní situaci v městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2021
Celkový přehled základních činností – srovnání s rokem 2020 
 rok 2020 rok 2021
Doprava 1250 1147
Veřejný pořádek 170 137
Úkony 3569 1 481
Mimořádné opatření – zahrnuto v pol. Úkony 401
Veřejný pořádek – zahrnuto v pol. Úkony 1402
Celkem 4989 4989
Úkony jsou kontroly zaměřené na veřejný pořádek, majetkovou a násilnou pro-
tiprávní činnost, také sem patří výjezdy k  seniorům, převoz podnapilých osob, 
likvidace infekčních pomůcek.

Přehled přestupků s dopravní problematikou 
 rok 2020 rok 2021
Ostatní přestupky 715 748
Bodové přestupky, měření rychlosti 486 385
Zábor vozidel 49 14
Doprava celkem 1 250 1250
Ostatní přestupky – blokové čištění, zákaz stání, zastavení a  stání na  chodníku, 
ve vjezdu, odtah vozidel apod. Bodové přestupky – jízda na signál stůj, nedodr-
žení povolené rychlosti, nedání přednosti v  jízdě, alkohol při řízení motorového 
vozidla.

Přestupky v souvislost s narušením veřejného pořádku,  
občanského soužití a podezření z páchání trestné činnosti 
 rok 2020 rok 2021
Alkohol, kouření 30 18
Krádež, zpronevěra, podvod, zničení 15 14
Ostatní přestupky 5 5
Přestupky – vyhláška 89 37
Přestupky – veřejný pořádek 11 10
Přestupky – mimořádná opatření 0 41
Občanské soužití 7 5
Podezření z páchání trestné činnosti 13 7
Celkem 170 137

Přehled uložených pokut
 BP hotovost BPN celkem
Rok 2020 237 000,- Kč 38 400,- Kč 275 400,- Kč
Rok 2021 206 400,- Kč 26 000,- Kč 232 400,- Kč
BP – bloková pokuta zaplacená na místě, BPN – nezaplacená na místě 

Josef Kugler, zastupitel 

Cyklistické léto
S blížícími se letními prázdninami dáváme na vědomí, že pro potřeby 

veřejnosti bude otevřené dětské dopravní hřiště v areálu Základní školy 
Horácké náměstí 13, a to každý všední den v době od 13:00 do 16:00 hod. 
Na hřišti bude zajištěn dohled nad dodržováním pravidel silničního pro-
vozu a je možné s dětmi řešit otázky dopravní výchovy. Účastnit se děti 
mohou s vlastním vybavením a jízdním kolem, pro děti je na hřišti i mož-
nost zapůjčení jízdního kola i přilby v případě, že nebudou mít vlastní. 
Vše je zdarma díky podpoře BESIPU a Odboru dopravy Magistrátu města 
Brna. Pro více informací můžete kontaktovat Centrum AMAVET – Junior 
Brno, info@amavet.org nebo tel.: 774 432 504.

Centrum AMAVET – Junior Brno

HUSOVSKÉ SLAVNOSTI
Vážného 6, Řečkovice

STŘEDA 6. ČERVENCE 2022
14.30 Hranice vzplála  vzpomínka na reformátora u ohně, referát    
     pronese historik Mgr. et Mgr. Jakub Marša 

15.00 Bohoslužba    na památku mučednické smrti,
     slouží farářky Šárka Chytilová a Anna Štěpánková,   
     káže br. farář Ondřej Macek, ČCE Brno I

17.00 Divadlo Paravánek Mína a kouzelná babička, představení pro děti

Občerstvení s posezením u ohně - prodej výrobků chráněné dílny Práh - program pro děti - sbírka na pomoc Ukrajině.



Po  loňském šestém ročníku v  naší 
městské části již tradičního festivalu nás 
letos čeká sedmý ročník v  obvyklém 
červnovém termínu – a snad i bez pro-
tiepidemických omezení. Po  nutnosti 
přesouvání minulých dvou ročníků 
a komplikacích s tím spojených se letos 
zdá, že vše proběhne napoprvé a v pře-
dem stanovených dnech. 

Zeptali jsme se tedy hlavního organizátora Daniela Budíka, jak to 
letos vidí z hlediska náplně a programu letošního festivalu.

Návštěvníci se jistě opět mohou těšit na zajímavé nové vystavovatele. 
Přibudou oproti loňsku nějaké nové tipy? 

Pro letošní ročník jsme se rozhodli pro větší obměnu vystavujících 
pivovarů v tom smyslu, že jsme nechali ty nejúspěšnější a přidali několik 
horkých tipů, které se objevily na pivní scéně nebo které jsme již dlouho 
chtěli na  festivalu prezentovat, ale časově jsme se nepotkali. Jedná se 
například o vynikající pivovary Obora, Antoš ze Slaného nebo Rudohor. 
Celkově bude vystavovatelů opět kolem dvaceti, a  myslíme si, že to je 
tak akorát.

Jak vlastně hodnotíte uplynulý ročník?
Ročník 2021 byl tentokrát o dva měsíce posunutý proti původnímu 

termínu a  přesun proběhl v  poměrně vysoké fázi rozpracovanosti 
festivalu. Zde je třeba poděkovat vedení městské části a panu starostovi 
za  jejich vstřícnost při výběru náhradního termínu a  obecně vynikající 
spolupráci při organizaci festivalu. Jednalo se o šestý ročník, který jsme 
opět udělali dvoudenní, což se jednoznačně osvědčilo jak ze strany 
pivovarů, tak i zákazníků, kteří měli větší prostor ochutnat více speciálů 
v průběhu dvou dní. Počasí nám vyšlo fantasticky, a tak byla návštěvnost 
a nálada více než dobrá. 

Určitě i letos bude součástí festivalu gastronomická část, chystáte zde 
něco nového? Případně v rámci programu festivalu?

Ano, letos nabídku gastra rozšíříme o další stánek v horní části areálu, 
který bude více zaměřen na speciality. Zároveň se nám podařilo domluvit 
profesionální bar na kávu, nealko nápoje a drinky, což jistě uvítají ti, kteří si 
chtějí užít festival s přáteli, ale pivu natolik neholdují. V rámci hudebního 
programu se budeme držet osvědčených jmen, mimochodem, opět se 
nám podařilo domluvit Záviše, který v minulém roce sklidil velký úspěch. 
Ale dorazí i noví interpreti, na které se moc těšíme.

Připravujete ještě nějaké novinky oproti minulým ročníkům?
Ano, letos poprvé budeme mít festivalovou sklenici, která bude mít 

rysky na 0,5 litru i na 0,3 litru. Chceme tím umožnit návštěvníkům, kteří 
preferují velká piva nebo objemy střídají, využít možnost vychutnat 
si pivo ze skla. Zároveň jako každý ročník je umožněno návštěvníkům 
donést si skleničku vlastní, například z  minulých ročníků, abychom 
minimalizovali odpadovou stopu festivalu.

Máte nějaký speciální vzkaz či pozvání pro potenciální návštěvníky 
letošního ročníku Řečkovického festivalu minipivovarů?

Rád bych srdečně pozval všechny návštěvníky, kteří na festival chodí 
pravidelně, a ti, kteří u nás ještě nebyli, ať to napraví. Věřím, že nám bude 
přát počasí a společně se všemi zúčastněnými si užijeme dva perfektní 
dny plné dobrého piva, zábavy a skvělé atmosféry.

Děkujeme za odpovědi a budeme se těšit na viděnou v areálu starého 
pivovaru 10. - 11. 6. 2022.

Rozhovor připravil Filip Hrůza

YOGA & VISION CENTER a BRNĚNSKÉ DNY  
PRO ZDRAVÍ 2022

ve dnech 1. 6. 2022 až 13. 6. 2022 pořádají ZDARMA  
v YOGA&VISION CENTER na ulici MĚŘIČKOVA 20  

v ŘEČKOVICÍCH tyto akce:
Oční jóga s podporou hlubokého stabilizačního systému
Kombinace OČNÍ JÓGY s prvky metod přirozeného zlepšování zraku, 
které uvolní oči od bolesti a únavy, a JÓGY PRO TĚLO, jež protáhne 
celé tělo, posílí střed těla, zklidní mysl a pomocí dechových technik 
uvolní bloky v  těle. Poměr oční jógy a  jógy pro tělo na  lekci 50 % - 
50 %.
Den a hodina konání: 6. + 13. 6.  |  19:15 – 20:30
Jóga pro zdravá záda
Zdravá záda bez bolesti. Základní pozice a  principy pro zdravá záda, 
dechové techniky pro uvolnění zad, vědomá práce s tělem, jemná praxe 
s  hlubokým stabilizačním systémem, zapojení klenby nohou, jemné 
formy pozdravů Slunci.
Den a hodina konání: čtvrtky 2. + 9. 6.  |  18:10 – 19:10
TEEN YOGA: Jóga pro teenagery ve věku 10-16 let
Jóga pro starší děti 10-16 let, která zahrnuje protažení celého těla, 
dechové techniky, praxi s hlubokým stabilizačním systémem. To vše jako 
kompenzaci dlouhého sezení ve školních lavicích. Relaxace pro zklidnění 
stresu ze školy. Celkové zklidnění organismu za  pomoci zvukových 
relaxačních jógových nástrojů.
Den a hodina konání: čtvrtky 2. + 9. 6. čtvrtky  |  16:45 – 17:45

CHILD YOGA: Jóga pro školkové děti ve věku 3-6 let  
s rodičem
Jóga pro školkové děti 3-6 let. Hravou formou za  aktivní přítomnosti 
rodiče se učí děti zapojovat tělíčko. S využitím mnoha pomůcek aktivuje 
CHILD YOGA svaly podél páteře a klenbu nohu a podporuje tak správné 
držení tělíčka. Relaxace s  hudebními jógovými nástroji na  konci lekce 
v maminčině nebo tatínkově náruči je pro děti nádherné zklidnění.   
Den a hodina konání: úterý 7. 6.  |  16:30 – 17:30
SCHOOL YOGA: Jóga pro malé školáčky 6-10 let
Jóga pro malé školáčky 6-10 let. Jógové ásany, přizpůsobené dětem 
mladšího školního věku, objevování svalů v  těle malého školáčka, 
protahování a  jemné posílení zádových partií pro správné držení těla. 
Jógová praxe, zábava a relaxace – to vše motivuje děti k tvoření pohybu 
v jejich tělíčku. 
Den a hodina konání: středa 8. 6.  |  16:30 – 17:30
SOUND-ESSENCE YOGA: Jóga pro relaxaci a zklidnění
Jóga propojená s aromaterapií a  jemnými zvuky jógových nástrojů 
pro zklidnění organismu a uvolnění napětí v těle, která využívá prvky 
dnes velmi populární YIN JÓGY.  SOUND-ESSENCE YOGA je vhodná 
pro všechny, kteří chtějí odpočívat v  ásanách, jemným a  klidným 
způsobem protahovat a vnímat tělo pomocí smyslů. Zvuková koupel 
jógových nástrojů ve  spojení s  voňavými essencemi je balzám pro 
duši.
Den a hodina konání: středa 8. 6.  |  18:30 – 19:30

Rezervace zdarma v rezervačním systému:  
https://martinabajerova.isportsystem.cz, dotazy na 603 866 263.

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Tradiční festival minipivovarů v Řečkovicích  
a Mokré Hoře bude ještě lepší
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DĚJE SE V BRNĚ
BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 15:
Při používání dohledových kamerových systémů  

se záznamem musíte respektovat soukromí nájemníků 
i návštěvníků domu.

Víte, které zákony upravují ochranu osobních údajů, a znáte 
význam pojmů „souhlas“, „srozumitelnost“ a „dobrovolnost“?

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Městské 
policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou 
slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. 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 čísle 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 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří 
základní doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie 
získat certifikát a  označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro 
splnění podmínek 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 
můžete 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-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Do  vaší domácnosti, ale i  auta či garáže doporučujeme instalovat 
„Práškový hasicí přístroj ABC“, kterým je možné hasit pevné látky, ka-
paliny, plyny, elektřinu apod.
Optické, elektronické a mechanické doplňky bytových dveří:
•	 Práškový	hasicí	 přístroj	 6	kg	 -	 P6Th	 -	 nejvhodnější	 hasicí	 přístroj	

do  novostaveb rodinných domů. Obsahuje 6 kg hasicího prášku 
ABC. Rodinné domky musí být dle vyhlášky č 23/2008 Sb. vybaveny 
alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

•	 Práškový	hasicí	přístroj	2	nebo	6	kg	–	P6Te	–	vhodný	do domácností	
i garáží. Obsahuje 2 nebo 6 kg hasicího prášku ABC. Stavby garáží 
musí být vybaveny hasicím přístrojem  o hasicí schopnosti 183B.

•	 Práškový	hasicí	přístroj	1	až	2	kg	–	PR1e	–	PR2e	–	určený	zejména	
jako výbava osobních automobilů. Obsahuje 1 a  2 kg hasicího 
prášku ABC. Prozatím není povinnost mít ve  výbavě osobního 
auta hasicí přístroj, ale zvyšuje se tím možnost začínající požár 
v zárodku uhasit.

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

NOVÁ ODLEHČOVACÍ  
SLUŽBA S CELODENNÍ PÉČÍ

Nově vznikající odlehčovací služba bude otevřena 1. 7. 2022 
v prostorách Domova pro seniory Kociánka. 

Jejím posláním je odlehčit pečujícím o  své blízké a  umožnit jim 
tak odpočinek nebo čas k  zajištění nezbytných záležitostí, jako je 
lékařský zákrok, služební cesta, nemoc apod. Služba je poskytována 
s 24hodinovou ošetřovatelskou péčí s kapacitou 24 klientů. Je určena 
i lidem upoutaným na lůžko s potřebou nejvyšší míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší 60 let, které mají sníženou 
soběstačnost z  důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí.

Pro bližší informace, představení služby i  případnou prohlídku 
prostoru kontaktujte sociální pracovnici Mgr.  Ladu Kunešovou, tel.: 
724  947  300, e-mail: kunesova@koc.brno.cz. Žádost o  poskytování 
odlehčovací služby naleznete taktéž na webu www.koc.brnods.cz. 

Těšíme se na Vás!
Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p. o.

Navštivte brněnské svatostánky
Brněnskou sakrální historii představuje projekt Brno a  jeho chrámy, 

pořádaný TIC BRNO. Jeho součástí jsou komentované prohlídky 
a  přednášky, týkající se brněnských chrámů i  významných osobností 
spojených s církví, a také možnost navštívit hned 7 brněnských kostelů 
zcela zdarma. Od 15. června do 15. září se od úterka do soboty můžete 
podívat do  baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 
13.30–17.30), červeného kostela a kostela sv. Michala (oba 14.00–18.00). 
Takřka celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel sv. Janů s Loretou. 
Své brány otevřou i dvě speciální místa – nejmladší brněnský kostel bl. 
Marie Restituty na  Lesné (soboty od  14.00–17.00) a  naopak nejstarší 
funkční kostel v Brně – sv. Jiljí v Komárově (soboty a neděle). 

Projekt zahájí koncert Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky 
v  rajské zahradě Augustiniánského opatství na  Starém Brně ve  čtvrtek 
16. června od  19.30. Projektu udělili záštitu JUDr.  Markéta Vaňková, 
primátorka statutárního města Brna, a  Mons. ThLic.  Vojtěch Cikrle. 
Tematické prohlídky je z kapacitních důvodů třeba rezervovat předem. 
Učinit tak můžete na  infocentrech TIC BRNO nebo online. Najdete tam 
data a časy konání včetně míst srazů. A když už tam budete, nezapomeňte 
si vzít průvodce a pracovní listy.  www.brnoajehochramy.cz

Ing. Hana Novosadová, TIC Brno, p. o.
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V sobotu 18. června 2022 se na stadionu na Novoměstské ulici pod 
záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové a starosty 
městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora Marka Viskota uskuteční 
odložené oslavy devadesáti let od  založení fotbalového klubu SK 
Řečkovice. Tento oddíl začal psát svoji historii 27. listopadu 1931, kdy 
se nadšenci kolem místního učitele Františka Kolaříka rozhodli založit 
fotbalové mužstvo. To ve  30. letech rychle stoupalo vzhůru, dokonce 
postoupilo až do I. A třídy, o níž se tvrdilo, že se v ní hrál nejlepší amatérský 
fotbal. V  pozdější historii bychom nalezli nejen úspěšné časy, ale 
i hubenější roky, kdy se mužstvům ze severního okraje Brna tolik nedařilo. 
Po druhé světové válce přišla změna názvu na TJ Sokol Řečkovice, nynější 
název SK se vrátil až v  roce 1992. V  roce 1984 se dokonce oddíl musel 
přestěhovat z prostoru nynějšího areálu Lachemy na Novoměstskou ulici. 
Zde se až do května 1998 hrálo na škvárovém povrchu. V současné době 
disponujeme velmi kvalitním zázemím s travnatým i umělým povrchem, 
novým sociálním zařízením, posilovnou, hracím koutkem pro děti aj.

Sobotní akci vyplní především četná sportovní klání, při kterých se 
od 9.30 hodin představí řečkovický „potěr“. Celkem letos máme v soutě-
žích hned čtyři mužstva přípravek, poskládaná „po ročnících“, což slibuje 
do budoucnosti zvyšování kvality a konkurenceschopnosti našich druž-
stev. V  dopoledním čase se na  hřišti představí stále aktivní „staří páni“, 
kteří změří síly se soupeřem z Velkého Meziříčí. Odpoledne bude k vidění 
dvojzápas mladších a starších žáků a nakonec od 17.00 dojde i na nej-
větší „tahák“ oslavy fotbalu v Řečkovicích, na souboj místního „A“ týmu 
mužů, doplněného o bývalé opory, proti výběru současných trenérů FC 
Zbrojovky Brno a  mediálně známých tváří. Mužstvo bývalých ligových 
fotbalistů poskládal a zároveň ho i povede dlouholetý kapitán a opora 
ligové Zbrojovky Tomáš Polách. Nechme se překvapit, jaké osobnosti se 
mu na oslavy podařilo nalákat.

Během celé akce bude pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení, 
děti se mohou zapojit do různých dovednostních soutěží či zadovádět 
si na skákacím hradu. Všichni příznivci fotbalu, bývalí členové a hráči, fa-
noušci i kolemjdoucí jsou srdečně vítáni. Vstupné je dobrovolné, výtěžek 
z akce hodláme použít na podporu a další rozvoj mládeže.

Pevně doufám, že se akce – počínaje počasím – vydaří a že návštěvníci 
budou z  našeho areálu odcházet nejen spokojeni, ale i  obohaceni 
o nevšední zážitky. 

Moc se na Vás těšíme! Sportu zdar, fotbalu zvlášť! 
Za VV SK Řečkovice předseda oddílu  

Mgr. Martin Král

Na oslavy 90 let výročí SK Řečkovice zavítá i Zbrojovka Brno



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVEN:
Fotbal (fotbalové hřiště na Novoměstské)
městský přebor muži 11. 6. SK Řečkovice : Lokomotiva 17:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Futsal (sportovní areál Orel Řečkovice)
2. B třída muži 12. 6. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
3. třída muži 4. a 11. 6.  zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Národní házená (hřiště při ZŠ Novoměstská) 
2. liga mužů 5. 6. 1. NH Brno : Draken B 14:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Termínovou listinu na  měsíce ČERVENEC/SRPEN zasílejte nejpozději 
do 15. 6. 2022 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva MČ Řečkovice a Mokrá Hora
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ORELSKÉ OKÉNKO
Oslavy 100 let orelského sletu v Brně. Sobotní program 
bude v Řečkovicích!

V sobotu 25. 6. 2022 proběhne v Řečkovicích sportovní událost celo-
republikových rozměrů. Všichni orli si budou připomínat 100 let od orel-
ského sletu, který proběhl v roce 1922 v Brně. Proto Orel Řečkovice pro 
širokou veřejnost pořádá na Horáckém náměstí sportovní den. 

Těšit se můžete na běžecké závody, kterých se může zúčastnit úplně 
každý. Poběží se na 400 metrů dlouhém okruhu a každému účastníkovi 
se bude měřit čas profesionální časomírou. Výsledky pak najdete na in-
ternetu a můžete se porovnávat se sportovci z celé republiky. Zároveň 
se při tomto závodu budeme snažit dosáhnout rekordu v co největším 
počtu štafetových závodníků. Kromě závodů je pro děti připraveno 

dopravní hřiště, sportovní disciplíny, loutkové divadlo a  skákací hrad. 
V předprázdninovém čase tak můžete prožít krásnou sportovní sobotu 
na „domácím hřišti.

Florbal Orel Brno Řečkovice má další medaili z orelské 
florbalové ligy, tentokrát bronzovou!

Na florbalové finále 30. 4. 2022 se sjelo do kuřimské sportovní haly 8 
nejlepších týmů orelské florbalové ligy v kategorii starších žáků (ročníky 
2007-2008), které se letos zúčastnilo více než 20 týmů z celé Moravy.

Řečkovičtí florbalisté nejprve porazili ve skupině Boskovice 1:0, poté 
prohráli s Nivnicí 2:4, ale v posledním zápase ve skupině porazili Slavičín 
3:0. Ve čtvrtfinále narazili na rychlonohé Šlapanice. Klíčové utkání sezóny 
2021/2022 kluci zvládli skvěle a vyhráli 5:0. V semifinále je tak čekal suve-
rén turnaje Orel Uherský Brod, který naše hráče porazil 6:1. Ve druhém 
semifinále prohrály Ivančice, a tak řečkovické hráče v boji o bronz čekal 
již tradiční rival. Ve férově hraném utkání, kde bylo vidět mnoho výbor-
ných zákroků brankářů, rozhodla jedna branka našeho Vojty Balouna, 
a vítězství 1:0 jsme udrželi i při hře bez brankáře našeho soupeře.

Nejlepším útočníkem turnaje se stal náš dlouhodobě nejlepší hráč 
Jéňa Vrašťák.  Jediný brankář na  turnaji vychytal pětkrát nulu, a  to náš 
brankář Kuba Herálecký, který nás opět dovedl svými čarovnými kousky 
v brankovišti k medailovému umístění. Mezi další hráče, kteří bronzové 
medaile ve  finálovém turnaji vybojovali, patří: Baloun Vojtěch, Bařák 
Matěj, Hadra Adam, Chajda David, Chovanec Matěj (kapitán), Juránek 
Aleš, Ondráček Štěpán, Lukáš Petr, Roháček Erik, Škrob Jiří, Vašíček 
Štěpán, Zavřel Jakub. V  řečkovické orelské jednotě se florbalu věnuje 
přes 65 dětí ve  čtyřech věkových kategoriích a  florbal zde má téměř 
dvacetiletou tradici.

Za  florbalovou sekci kategorie starších žáků Orla Brno-Řečkovice 
trenéři: Jiří Škrob, Marek Hadra, Martin Bařák, Martin Chovanec, Milan 
Krejzlík.

S orelským pozdravem Zdař Bůh Petr Bořecký, starosta jednoty

STALO SE:
Basketbalový oddíl žen 
KP Brno při vyhlašování 
ankety Sportovec města 
Brna 2021 obdržel  
stříbrnou cenu  
v kategorii Akce roku 
za uspořádání  
„Eurocupové bubliny“, 
kterou umožnila vládní 
výjimka.

Řečkovický zastupitel a hlavní organizátor  
akce Richard Foltýn přebral ocenění z rukou  
paní primátorky Markéty Vaňkové
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