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Prázdninové měsíce jsou za  námi. Snad 
jste našli dostatek času k odpočinku a strávili 
během léta co nejvíce příjemných chvil. Pevně 
věřím, že jste navštívili některou z  našich 
kulturních akcí v  areálu bývalého pivovaru, 
které se letos opět velmi povedly. Zmínit chci 

především Vavřinecké hody, letos konané už po třicáté. K jejich úspěchu 
přispěla rekordní návštěva, osvědčený moderátor Zdeněk Junák 
i  oblíbené kapely. V  krojích se letos opět procházelo několik generací 
stárků, od  těch nejzkušenějších až po  ty úplně nejmladší. A  právě to 

množství dětí a mladých lidí považuji na našich hodech za to nejúžasnější, 
protože nemusíme mít obavy o další směřování a udržování našich tradic. 
Moc za  toto děkuji pracovníkům radnice, sponzorům, hodové chase – 
letos v čele s Anetou Pyšovou a Vojtěchem Pospíšilem – a v neposlední 
řadě všem těm, kteří naprosto nezištně a obětavě každoročně pomáhají 
s náročnými přípravami. Už teď se nemohu dočkat příštího ročníku, který 
bude jedenatřicátým v pořadí.

Během léta se nezastavil pracovní život na radnici. Rozběhly se nové 
investiční akce, jako výstavba nové třídy školky v Měřičkově ulici nebo 

rekonstrukce víceúčelového hřiště při budově TAK Hellas na Horáckém 
náměstí. Prakticky dokončena je rekonstrukce Nového náměstí, 
a  opravdu velkou radost mám z  vytíženosti parku a  celého prostoru 
na  Palackého náměstí. Každodenní množství návštěvníků je pro naši 
čtvrť tou nejlepší vizitkou.

Dalším veřejným prostranstvím čekajícím na  rekonstrukci je park 
na  Horáckém náměstí. Místo typické svými sportovišti a  množstvím 
zeleně chceme ještě zatraktivnit. Bude vysazena nová zeleň včetně 
trvalkových záhonů, vyměníme lavičky a dokončíme opravy zpevněných 
ploch, které už to opravdu potřebují. Přibydou nová místa k  posezení 
a také běžecký okruh s mlatovým povrchem. V září bude dokončen výběr 
dodavatele stavebních prací, na podzim by tak mohly být zahájeny práce 
v oblasti zeleně a s většinou prací včetně chodníků počítáme na jaře.

Na závěr se ještě vraťme na Palackého náměstí. Po dlouhá léta od smrti 
řečkovického rodáka siláka a recesisty Franty Kocourka se jeho příznivci 
a  kamarádi scházeli v  areálu bývalého pivovaru. Letos 9. července se 
v rámci výročí třiceti let od jeho úmrtí mohli sejít jen o kousek vedle, a to 
v  nově zrekonstruovaném parku při slavnostním odhalení památníku, 
který bude našeho řečkovického rodáka připomínat. František Kocman, 

Radek Rettegy, Miroslav Donutil, Frantovi řečtí přátelé, moderátor akce 
Jindra Eliáš a mnoho dalších Brňáků, kteří si Frantu Kocourka pamatují 
osobně, nebo alespoň znají dnes již značně vybroušené historky s ním 
spojené. Jsem rád, že jsem mohl svou troškou přispět k realizaci nápadu 
na umístění památníku. Pro každou čtvrť jsou totiž příběhy úspěšných 
rodáků tou nejlepší motivací pro současné generace. Přeji nám, 
abychom se chvilkami zkusili nebrat tak vážně a uměli si udělat legraci 
v každodenních situacích tak, jako to uměl třeba právě Franta Kocourek.

Marek Viskot, Váš starosta

Úspěšné léto ve znamení kulturních akcí, oprav  
i vzpomínek na Frantu Kocourka



Cvičení seniorek a seniorů  
v sokolovně

ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 1. září opět zahájil cvičení 
seniorek a seniorů naší městské části v sokolovně na ulici Vážného. 
Pod vedením cvičitelky Ivety Pokorné bude cvičení probíhat vždy  
v pondělí od 12.00 do 13.00 hodin. Není potřeba žádná registrace.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Likvidace škod po bouřkách

Letošní léto je nejen teplé, ale zároveň docela bo-
haté na srážky, které často přicházejí v podobě bou-

řek, někdy doprovázených velmi silným větrem. Ta nejničivější proběhla 
v  Řečkovicích a  Mokré Hoře v  pondělí 21. 6. 2021 a  způsobila mnoho 
škod na  veřejné a  soukromé zeleni i  movitém majetku, ale naštěstí se 
obešla bez zranění našich občanů. Došlo k vyvrácení několika kusů stro-
mů, jejich zlomení ve kmeni a nečastější škodou byly polámané větve. 
Vzhledem k rozsahu škod byly nejprve likvidovány ty nejnenebezpečněj-
ší a teprve postupně docházelo k sanaci těch drobnějších.

Děkujeme pracovníkům Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora, smluvním firmám a hasičům za rychlou reakci 
a  spolupráci při odstraňování škod, právě díky nim se podařilo situaci 
dobře zvládnout. Děkujeme zároveň i vám občanům za trpělivost i po-
moc s lokací jednotlivých událostí, moc nám to pomohlo.

Neuvěřitelný projev vandalismu

Ne všechny zprávy jsou na  stránkách našeho zpravodaje radostné. 
Určitě jste si všimli, že před Vavřineckou restaurací náhle chybí krásně 
vzrostlý strom, který byl nejen estetickou součástí tohoto místa, ale po-
skytoval i tolik potřebný stín při odpočinku mnohým z nás. V noci z 19. 
na 20. 7. 2021 došlo k úmyslnému pokácení katalpy trubačovité, vzácné-
ho stromu, vysázeného před 20 lety v  rámci rekonstrukce prostranství 
před Vavřineckou restaurací a  kostelem. Pachatel ve  výšce cca 150 cm 
nad zemí ruční pilkou nařízl kmen až za polovinu jeho průměru a poté 
silou odlomil zbytek kmene s celou korunou stromu. V ranních hodinách 
jsme tento projev vandalismu nahlásili Policii ČR, která událost vyšetřuje 
jako trestný čin, protože škoda byla vyčíslena na částku 52 230 Kč. Pokud 
si někdo z vás všiml ve zmíněné době něčeho podezřelého v těchto mís-
tech, podejte prosím informaci Policii ČR.

                                                                             Mgr. René Černý, místostarosta 

Zprávy z rady a zastupitelstva  
městské části
Na svém XV. zasedání 17. června 2021 zastupitelstvo městské části:
	projednalo upravený Návrh připravovaného Územního plánu města Brna,
	souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora za rok 2020, a to bez výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské 
části za uplynulý rok,

	schválilo nová Kritéria výběru žadatelů o  byt v  městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora, 

	projednalo žádosti o vyjádření ke směně a nabytí pozemků,
	zvolilo předsedou kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 

Ing. Jiřího Růžičku,
	odvolalo člena kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 

Ing. Marka Guta,
	zvolilo členy kontrolního výboru ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Martina 

Otčenáška a pana Jiřího Prchala. 

Na své 38. schůzi 30. června 2021 rada městské části:
	jmenovala Ing.  Marka Guta členem komise majetkové a  rozvoje a  současně 

odvolala Ing. Jiřího Růžičku z uvedené komise,
	schválila smlouvu o poskytování software a služeb souvisejících se správou jeho 

obsahu (platforma PinCity) se společností AQE advisors, a. s., se sídlem třída 
Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno, k užívání internetové platformy PinCity, 

	schválila nájemní smlouvu s  Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice 
na pronájem tělocvičny v objektu sokolovny (na cvičení seniorů), 

	schválila uzavření Dohody o  potravinové pomoci mezi Potravinovou bankou 
pro Brno a  Jihomoravský kraj, z. s., a  městskou částí Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora, 

	schválila příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce 
technického dozoru investora při realizaci stavby „Adaptace budovy bývalé 
kotelny na novou třídu“, 

	souhlasila s prodloužením trvání dočasné stavby (prodejní stánek s pečivem) 
na konečné MHD při ulici Medlánecké na dobu určitou 5 roků,

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru v  Brně-
Řečkovicích a movitých věcí s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se 
sídlem Banskobystrická 24, 621  00 Brno, za  účelem pořádání kulturních akcí 
(festival „Folkové léto Řečkovice a festival „12. brněnský Beatfest“),

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Revitalizace sídelní 
zeleně v  sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“, nabídku uchazeče 
Ing. Jana Servuse, Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uvedeným dodavatelem,

	schválila smlouvu o  dílo se společností Moravská stavební unie – MSU s.r.o., 
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jejímž předmětem je provedení 
opravy opěrné zídky u pomníku vedle radnice na Palackého náměstí,

	vybrala  jako nejvhodnější nabídku na  „Opravu pěší účelové komunikace 
 Gusty Blahové“ nabídku uchazeče PSVS-STRUKTURE, s. r. o., se sídlem Lidická 
700/19, Veveří, 602  00 Brno, a  schválila uzavření smlouvy o  dílo s  uvedenou 
společností,

	schválila smlouvu o  dílo se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s.r.o., se sídlem  
Nové sady 988/2, 602 00 Brno, jejímž předmětem je provedení úpravy oplocení 
sportovního hřiště v parku na Horáckém náměstí,

	schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora ve výši 20 000 Kč na pomoc jihomoravským obcím, které zasáhlo 
ničivé tornádo,

	schválila souhlasné stanovisko k žádosti MŠ a ZŠ Brno, Štolcova 16, p. o., o zápis 
do  rejstříku škol a  školských zařízení (místo výkonu činnosti školy v  areálu 
na ulici Marie Hübnerové 1766/1.

Na své 39. schůzi 28. července 2021 rada městské části:
	schválila smlouvu o  dílo s  panem Romanem Jílkem, se sídlem Čermákova 

26, 625  00 Brno, na  plnění zakázky „Oprava bytu č. 4 Novoměstská 35, Brno-
Řečkovice“,

	schválila dohodu o  ukončení nájmu pozemku p.  č. 3893/2 v  k. ú. Řečkovice 
(při ulici Jezerůvky) o výměře 196 m2 a současně schválila záměr městské části 
propachtovat uvedený pozemek.

Dana Filipi, místostarostka

CERTIFIKÁT NA ODHAD 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

David Gablas          775 674 550 

Tento certifikát Vás opravňuje k vypracování odhadu ceny nemovitosti
v případě, že:

zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající

Odhad objednávejte telefonicky nebo  na e-mailu david.gablas@century21.cz
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Závěrečný účet pravidelně poskytuje zastupitel-
stvu i  občanům souhrnný pohled na  hospodaření 

městské části za  uplynulý rok. Jako obvykle v  červnu tedy zastupitelé 
projednávali závěrečný účet městské části za  rok 2020. Hospodaření 
městské části tentokráte i  navzdory výskytu koronaviru a  souvisejícím 
ekonomickým problémům skončilo nejen v přebytku téměř 8 mil. Kč, ale 
také s  rekordními  celkovými příjmy (125,223 mil. Kč) a  výdaji (117,406 
mil. Kč). Městská část se tak ani v této kritické situaci nezadlužovala. 
Z hlediska celkových příjmů se nakonec podařilo získat více peněz, než 
bylo plánováno, a opět se také podařilo získat pro rozpočet městské 
části i příjmy navíc. 

Hospodaření městské části v uplynulých letech (v mil. Kč)

2016 2017 2018 2019 2020

Příjmy celkem 111,986 112,123 110,518 91,726 125,223

Výdaje celkem 109,420 110,246 112,335 93,242 117,406

Saldo rozpočtu +2,566 +1,877 -1,817 -1,516 +7,816

Jak je tedy na  první pohled vidět, příjmová stránka rozpočtu se 
meziročně (2019-2020) zvýšila o  33,497 mil. Kč. V  rámci daňových 
příjmů se podařilo městské části získat o  téměř 1,2 mil. Kč více než 
v  roce předchozím. Vzrostly i  nedaňové příjmy. Největší meziroční 
nárůst zaznamenaly přijaté transfery (od  města Brna, Jihomoravského 
kraje atd.), které dosáhly rekordní výše téměř 115 mil. Kč.  I v průběhu 
loňského kalendářního roku se tak podařilo městské části zajistit příjmy 
navíc z  ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat 
další investice (např. revitalizace parku Palackého náměstí, revitalizace 
zeleně v sídlišti, rekonstrukce ZŠ či MŠ a další). 

Z hlediska poměru běžných (58,14 %) a kapitálových výdajů (41,86 %) 
za rok 2020 lze potvrdit dlouhodobý důraz městské části na vysoký poměr 
výdajů směřujících do investic v rámci MČ. Z hlediska odvětvového mezi 
hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, komunální služby 
a územní rozvoj (26,03 %), vzdělávání a školské služby (24,66 %) a státní 
správa a územní samospráva (23,29 % z celkových výdajů). Meziročně si 

pak dále polepšily i oblasti jako sociální péče a pomoc, ochrana životního 
prostředí či doprava a  komunikace. Provozní rozpočet městské části, 
který je tvořen pouze provozními příjmy a provozními výdaji, opět v roce 
2020 dosáhl přebytku, stejně tak i vedlejší hospodářská činnost.

V rámci červnového zasedání zastupitelstva se ale projednával ještě 
jeden klíčový bod – a to nový územní plán města Brna, respektive druhé 
kolo připomínek v  rámci naší městské části. Pro účely tohoto jednání 
jsme na  toto zastupitelstvo přizvali i  zástupce Kanceláře architekta 
města Brna v čele s hlavním architektem Michalem Sedláčkem, kteří měli 
na starosti zpracování návrhu nového územního plánu, a dále pak také 
zástupce města Brna z Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna. Zastupitelstva se zúčastnil také pověřený radní Filip Chvátal. 
V  rámci jednání se přítomná veřejnost měla možnost seznámit nejen 
s  návrhy připomínek městské části, ale také s  argumentací a  návrhy 
zástupců KAMU či města. V rámci rozpravy bylo možné pokládat dotazy 
nejen vedení městské části, ale zejména pozvaným hostům, kteří 
mají na  starosti nejen přípravu návrhu, ale i  vypořádání obdržených 
připomínek v  prvním i  druhém kole. Městská část usnesením tohoto 
zasedání zastupitelstva následně schválila materiál obsahující řadu 
připomínek k navrhované podobě územního plánu.      

Filip Hrůza, místostarosta

Z RADNICE3
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Červnové zastupitelstvo městské části schvalovalo závěrečný účet  
za rok 2020 a připomínky k novému územnímu plánu  
za účasti zástupců magistrátu

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá

v pondělí 4. října 2021 v 15.00 hodin

DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne na řečkovické radnici.

Čeká vás pěvecké vystoupení členů Městského divadla Brno 
 Viktórie Matušovové a Daniela Rymeše

•
cestopisná přednáška Ing. Jaromíra Nováka 

s názvem KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE – SOMERSET, DEVON A CORNWALL
•

a povídání se starostou městské části Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
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LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY
Páni, to byla jízda!

Vážení a milí literární gurmáni,
snad jste měli také tak krásné léto 

jako my. Bylo to prostě úžasné. V  červenci 
i v srpnu jsme četly vašim dětem v krásném 
parku u kostela, a tak se nám to zalíbilo, že 
se zde uvidíme i v září. Takže ve středu 8. 9. 
od  16 do  17 hodin za  námi určitě přijďte 
do  parku, krásných dětských knížek 
z  brněnského nakladatelství HOST máme 
nepřebernou zásobu.

Setkávání v  krásném prostředí není 
nikdy dost, proto se v  parku sejdeme ještě 
jednou. Tentokrát zveme rodiče a  děti 
do tří let na dětské odpoledne s projektem 
BOOKSTART. Ve  středu 15. 9. od  16 do  17 
hodin zde budou k  vidění a  prohlédnutí 
knížky, které se vám i  vašim dětem budou 
určitě líbit.

V  pátek 17. 9. v  18,30 hodin vás 
v  knihovně čeká každoroční lahůdka 
v podobě koncertu klasické kytary Ondřeje 
Pavlíčka. Téma je „Hudba šesti staletí“ – 
„Music of Six Centuries“. V programu zazní 
skladby J. Dowlanda, J. S. Bacha, J. A. Losyho, 
L. Legnaniho, E. Granadose, M. de Fally, F. M. 
Torroby i vlastní tvorba interpreta.

K  venkovním akcím se ještě vrátíme 
v pátek 24. 9. od 16 do 19 hodin, společně 
si užijeme Odpoledne s  Andersenem 
a  brontosauřím dětským oddílem Vlčí 

stopa – „Od  Stínadel po  Prašinu“. Tak 
jako Rychlé šípy a  novodobý fenomén 
Prašina budou děti luštit, testovat bystrost 
smyslů a  vyzkoušejí si, jak jsou na  tom 
s  vlastní zdatností. Akce je určena pro děti 
od  7 let a  proběhne v  oddílové klubovně 
v  Řečkovicích na  zahradě v  ulici Loučky, 
v případě nepříznivého počasí v knihovně.

V  září dáme prostor i  všem šikovným 
dětem. Letošní ročník výtvarné a  literární 
soutěže Jižní Morava čte má název Teď 
to vidím jinak. Téma je velice široké, děti 
mohou nakreslit obrázek nebo se vypsat 
z  pocitů, které je provázely v  minulém 
nelehkém období, i reagovat na současnou 
situaci, jak se cítí a  o  čem přemýšlejí. 
Podrobnější informace o  jednotlivých 
kategoriích získáte u  nás v  pobočce. Tak 
jako každý rok očekáváme velmi zajímavé 
a zdařilé příspěvky.

O tom, že řečkovické a mokrohorské děti 
jsou velmi šikovné, není pochyb. Jedním 
z důkazů je i zářijová výstava obrázků v naší 
knihovně. Čteme a  malujeme pohádky je 
její název a autory jsou děti z prvních tříd ze 
ZŠ Horácké náměstí. K vidění je celá plejáda 
čertů, skřítků, princezen, perníkových 
chaloupek a  dalších pohádkových postav 
a motivů.

Nejen akce a  setkávání s  vámi, našimi 
čtenáři, ale i  ty krásné knížky, které jsme 
si vybraly s  sebou na  dovolenou! Třeba 
i  vás inspirují, abyste přišli a  půjčili si je 
také. Byla to prostě smršť skvělých příběhů 
a zprostředkovaných zážitků.

Kokoro Sóseki Natsumeho. Příběh 
měnících se časů a  hodnot, ale také 
osamělosti, viny a  vykoupení, rozplétá 
hloubku lidské psychiky a  vtáhne svou 
podmanivou, znepokojivou atmosférou. 
Kniha zdánlivě klidná a poetická, přesto tak 
silná a hluboká.

Smrtící zázrak Angie Kimové. 
V městečku Miracle Creek dojde k výbuchu 
experimentálního léčebného zařízení, při 
němž zahyne žena a  malý chlapec. Kdo 
neštěstí zavinil? Matka autistického syna, 
která se už o  něj nechtěla starat? Majitelé 
zařízení, jimž by pomohly peníze z pojistky? 
Nebo snad demonstranti odsuzující 
experimentální léčbu? Dramatické soudní 
líčení postupně otevírá nejtemnější hlubiny 
lidského nitra a ukazuje, že v Miracle Creeku 
není bez viny nikdo.

To je on!: o té, co si říkala Toyen Mileny 
Štráfeldové. Románově zpracovaný život 
slavné české malířky Toyen, která v  roce 
1947 emigrovala do  Francie, kde žila až 
do své smrti.

Piranesi Susanny Clarkové. Fantasy 
román ze snové reality anglické autorky. 
Piranesi obývá velmi zvláštní dům, labyrint 
plný podivností, ale Piranesi se v něm vyzná. 
Časem se však v domě objeví kdosi neznámý 
– přítel, či vetřelec?

Henryho tajemství Kristiny Ohlssonové. 
Třetí kniha série Martin Benner. Právník 
Martin Benner miluje starožitnosti. Když jeho 
přítel Henry zemře, dostane Martin nabídku, 
které nelze odolat: převzít Henryho podíl 

v  obchodě se starožitnostmi v  New Yorku. 
Vzápětí mu ale nějaký cizinec tvrdí, že byl 
Henry zavražděn, a  Martinovi se postupně 
odkrývají temné obchodní praktiky.

Balada o  ptácích a  hadech Suzanne 
Collinsové. Prequel populární trilogie 
Hunger Games přibližuje postavu 
pozdějšího prezidenta Panemu Coriolana 
Snowa v době, kdy mu bylo teprve osmnáct 
let a  měl svou svěřenkyni připravovat 
na  desáté Hladové hry. Příběh protkaný 
písněmi, jejichž význam osvětlí vše, co bylo 
doposud zahaleno tajemstvím.

Myšlenky za  volantem Marka Ebena. 
Autor se představuje jako vtipný vypravěč, 
který glosuje nejrůznější události ze svého 
života, vzpomíná na  blízké osoby a  také 
uvažuje nad nečekanými souvislostmi 
a  situacemi, které ho „přepadly“ v  dnešní 
neklidné koronavirové době.

Země skrytých úsměvů. Povídková 
antologie přináší třicet krátkých próz, velmi 
rozmanitých co do  námětu i  stylu. Čtenář 
zde najde autobiografické vzpomínky, 
povídky reflektující totalitní minulost, 
příběhy milostných i  jiných vztahů, černý 
humor i  detektivku. Český výběr autorů 
doplňuje jediný zahraniční příspěvek 
finského humoristy Arta Paasilinny.

Hrdinky: příběhy významných českých 
žen. Průřez historií od 9. do 21. století.

Mazl tov: má léta u ortodoxní židovské 
rodiny Margot Vanderstraetenové.  
Autorka docházela po  dobu šesti let 
doučovat děti do  rodiny Schneiderů. Díky 
jejich dceři Elziře a  synovi Jakovovi získala 
přístup do  uzavřeného světa ortodoxních 
Židů, v  němž panují náboženské zákony 
a  prastaré tradice. Rozhořčení a  odmítavý 
postoj na obou stranách ale postupem času 
ustoupí respektu, zvědavosti a humoru.

Tkaničky Domenica Starnoneho. První 
kniha Citové trilogie. Aldovo a  Vandino 
manželství prošlo hned v  počátcích těžkou 
zkouškou. Přetrvalo, je však plné trhlin 
a  otevřených ran, o  nichž promlouvají oba 
manželé i  jejich dvě děti. Každý z nich jako 
by ale vyprávěl jiný příběh. Každý má svou 
pravdu, svou vinu i svou pomstu.

Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět Aleše 
Palána. Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit 
svět, které autor nenavrhuje politikům, 
ekonomům ani různým aktivistům, ale 
rovnou Pánu Bohu, jsou vtipnou sondou 
do našich strachů, komplexů, slabostí, chyb, 
zbytečných starostí a malicherností, kterými 
si otravujeme životy. Stačilo by přitom tak 
málo, aby na světě bylo líp.

Tak to bylo pár tipů od  každé z  nás, 
knížek, které nás vezly na vlně dobré nálady, 
napínavých příběhů i  suchého humoru. 
Daly jsme si limit šest knih, ale až se za námi 
zastavíte, vybereme vám i  jiné, neméně 
skvělé, protože sem se opravdu všechny 
nevejdou. Tak brzy na  viděnou u  nás 
v knihovně nebo v parku. Snad nám krásné 
počasí vydrží i v září.

Vaše knihovnice  
Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová

 Pobočka KJM Kolaříkova



KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
ZÁŘÍ 1921
V  září byly zveřejněny údaje ohledně počtu narozených, zemřelých, 
sňatků atd. za první pololetí roku 1921 v Brně. Tak tedy v tomto půlroce 
se narodilo 2576 dětí, z nich bylo 72 mrtvě narozených a 377 zemřelo 
do  1. července. Nemanželských dětí bylo 451. Počet sňatků v  Brně byl 
1795, 1768 osob ve stejném období zemřelo. Sebevražd bylo 37, vraždy 
2. Celkem přibylo 603 obyvatel Velkého Brna.

Dne 6. září zemřel podnikatel, stavitel a  mecenáš kultury Václav Havel 
(*25. března 1861 Praha). Mezi jeho nejvýznamnější díla patří palác 
Lucerna v Praze ve Vodičkově ulici, tato stavba byla dostavěna právě roku 
1921. Jeho vnuk a jmenovec byl náš první porevoluční prezident Václav 
Havel (*5. října 1936 - +18. prosince 2011).

Dne 8. září zemřel významný český lékař Jan Jánský (* 3. dubna 1873 Praha). 
MUDr. Jánský se jako psychiatr zabýval závislostí mezi shlukováním krve 
a duševním onemocněním. Po letech dospěl k závěru, že žádná souvislost 
zde není, ale při svém bádání, jako víceméně vedlejší produkt, zjistil, že 
lidskou krev lze rozdělit do několika skupin. Svůj výzkum představil roku 
1907 v odborném časopise. Byl tak prvním člověkem, který popsal dělení 
krve do čtyř základních typů. Krevní skupiny však již v roce 1900 objevil 
vídeňský lékař Karl Landsteiner, popsal ale jen tři.

Už poněkolikáté jsem v dobových novinách narazila na zprávy, jak si lidé 
tehdy považovali spisovatele Aloise Jiráska. Tak tomu bylo i 10. září, když 
noviny popisovaly návštěvu slavného a  váženého spisovatele v  Brně. 
Popis jeho návštěvy si nezadal s popisem prezidentské návštěvy, která 
následovala jen pár dní poté. “Vzácný den, …,  nástupiště nádraží plné, 
plničké do posledního místa - tak jsme čekali v Brně Aloise Jiráska. Světlo 
a teplo nad svahy a lesy, světlo a teplo v myslích, kterými utváří se jasná 
stezička vstříc někomu, koho máme tolik rádi, že to nelze ani pověděti…”

Dne 16. září přijel na první oficiální návštěvu Brna prezident T. G. Masaryk. 
Přijel na hlavní nádraží a poté se starostou projeli automobilem centrem 
Brna. Večer navštívil představení Prodaná nevěsta v městském divadle. 
Druhý den se pozdravil s představiteli brněnských vysokých škol. Odpoledne 
byla na programu cesta autem do Moravského krasu. Vzácná návštěva 
projížděla Královým Polem, pozor! Řečkovicemi, Českou, Lelekovicemi, 
Vranovem, Šebrovem, Blanskem a  dalšími obcemi. Následující 
den pokračoval prezident ve  své cestě do  Prostějova a  Olomouce. 
Dobové Lidové noviny popisují prezidentskou návštěvu jako velkou 
slávu: “Po  celé cestě městem po  obou stranách ulic tvořili špalír 
legionáři, vojsko, četnictvo, Sokolstvo, Orelstvo, školní dítky, studenstvo, 
spolky dobročinné, dělnictvo, městští zřízenci a  úředníci, posluchači 
vysokých škol, skauti, hasičstvo, … a  nespočetné davy obecenstva, 
jehož desetitisíce přijeli sem k  slavnostnímu uvítání pana presidenta 
ze všech končin Moravy… Už jede, už jede. Slova měnila se v  jásot 
a  jásot v nesmírné nadšení těch, kolem nichž projížděl první president 
Československé republiky, odpovídaje na  pozdravy salutováním 
a pokyny rukou. Nelze popsati toho nadšení a nelze vypsati toho nadšení 
a nelze vypsati všech dojmů.” Já jen dodám, že to musí být krásný pocit, 
být hrdý na svého prezidenta, třeba se zase někdy dočkám…

Dne 21. září došlo k velkému neštěstí v německém Oppau. Výbuch místní 
továrny na  umělá hnojiva bývá označován za  nejtragičtější nehodu 
v chemickém průmyslu, byl to největší nenukleární výbuch. Tragédie si 
vyžádala 559 mrtvých, přes 2000 zraněných, na 7500 lidí z okolí zůstalo 
bez obydlí.

Dne 26. září byla jmenována nová vláda. Ministerským předsedou se stal 
Edvard Beneš, ten zároveň zastával post ministra zahraničí. Následujícího 
roku se ukázalo, že spojení těchto dvou funkcí nebylo úplně šťastné, 
neboť jako ministr zahraničí byl často na  cestách, a  nemohl se plně 
věnovat povinnostem premiéra. Po  dohodě politických stran ho pak 
v této funkci vystřídal Antonín Švehla.

Zdrojem mi byl internet a dobové Lidové noviny.
  Mgr. Dana Malíková

Vzpomínka na Dr. Miloslava Filku
V letošním roce by se dožil 

sta let Dr. Miloslav Filka (1921 
až 1999), publicista, výtvarný 
teoretik, osvětový pracovník 
a obdivovatel přírodních krás 
Českomoravské vysočiny. 

Část jeho života je pevně 
spojena s  Řečkovicemi. Stu-
doval práva, za  protektorátu 
učitelství, jeho první školské 
působiště bylo na nové škole 
v  Řečkovicích. Později půso-
bil jako středoškolský profe-
sor na  Střední zahradnické 
škole v Brně-Bohunicích.

Napsal četné odborné práce o školství, vlastivědné články a repor-
táže ze světa. Je znám čtenářům novin ze stovek příspěvků, fejetonů 
a článků s regionální tematikou, uveřeňovaných pravidelně v Brněn-
ském večerníku a v dalších brněnských a celostátních denících. Jeho 
články měly velmi příznivou čtenářskou odezvu. V  jeho příspěvcích 
se čtenáři často ocitli na Vysočině v jednotlivých ročních obdobích, 
seznamovali se s životem a zvyky obyvatel této krajiny. Je také auto-
rem vlastivědné a turistické publikace Jihlavské vrchy (1966).

Vedle literární publikační činnosti soustavně věnoval pozornost 
i  výtvarnému umění, zejména regionálnímu výtvarnému umění 
v  Brně a  na Vysočině. Je autorem několik větších odborných studií 
a článků o působení významných českých malířů v této oblasti. 

Podílel se na výstavách děl současných českých a moravských (br-
něnských) výtvarníků. Zahajoval a uváděl mnohé tyto výstavy. O nich 
také psal odborná hodnocení, publikovaná v novinách a časopisech. 
Mnozí si ještě vzpomenou, že se podílel na vernisážích mnoha malířů 
u nás na radnici v Řečkovicích.

Dlouholetý zastupitel a  předseda komise kultury Ivan Koláčný 
vzpomíná:

Často se mi vybavují dávno uplynulá 90. léta, kdy jsme my, tehdejší 
zastupitelé, budovali naši novou radnici v řečkovickém zámečku. Každý 
s vlastní mírou nadšení jsme vymýšleli, čím sídlo vylepšit a co atraktivní-
ho vymyslet pro zdejší občany.

Tehdy padla myšlenka využití největší místnosti v budově, do té doby 
užívané jako školní tělocvičny, pro pořádání kulturních a společenských 
akcí. Samozřejmě že první bylo uspořádat výstavu některého z místních 
malířů. Tím byl světově proslulý insitní malíř Jan Hruška, pak se zača-
li hlásit umělci sami, a  nám tak začala úspěšná éra řečkovické Galerie 
Na radnici. To, v co jsme příliš nevěřili, se stalo skutkem. A s malíři, grafi-
ky, sochaři a tvůrci drobné plastiky přišli i jejich uměnovědní protektoři, 
kteří autory a jejich vystavovaná díla přiblížili odborným slovem. Jednou 
z nejvýraznějších kunsthistorických osobností byl pan Dr. Miloslav Filka, 
ten, jehož nedožité sté narozeniny si připomínáme. 

Jak úcta k umění velela, Dr. Filka vždy přicházel na vernisáž s předsti-
hem, aby si vystavená díla v klidu a v realizovaném aranžmá prohlédl. 
Nepamatuji si, že by nepřišel ve společenském obleku, jeho způsob před-
nesu byl zcela osobitý a jasně naznačoval, že se vedle věcného odborní-
ka jedná o člověka zvyklého vystupovat před veřejností a se schopností 
uchopit „jádro pudla“. Zkrátka zkušený pedagog se vším všudy. Pana 
Dr. Filku vždy provázela výrazná vůně tabáku, jemuž asi jako jediné „ne-
řesti“ podléhal. 

Díky Dr. Filkovi jsme se seznámili s řadou znamenitých malířů půvo-
dem z východní části Vysočiny, kteří poté u nás s úspěchem a opakovaně 
vystavovali. Jmenoval bych např. J. Číhala s jeho uměleckou partnerkou 
z Poličky, J. Dobiáše z Jimramova, Rudolfa Němce z Nového Jimramova, 
ale i Brňana Vlastimila Strašila. Bylo jich samozřejmě víc, všechny však 
nade vším spojovala osobnost pana Dr. Filky, jejich milého a nenapodo-
bitelného ochránce.

Ivan Koláčný, Vladislav Musil



Nový územní plán pro Řečkovice – 
zmocnění zástupci veřejnosti 

I  když nyní již skončily letní prázdniny, rádi bychom se ještě vrátili 
na  konec června, kdy jste možná zaznamenali podpisové akce tzv. 
připomínek zmocněného zástupce veřejnosti. Pod tímto relativně 
složitým názvem se skrývá poměrně jednoduchá věc. Ti z Vás, kteří se 
pod tyto připomínky podepsali, zmocnili zástupce veřejnosti k  podání 
opakovaných připomínek k novému územnímu plánu města Brna (ÚP). 
Největší zájem občanů vzbudily sjednocené připomínky pro lokalitu 
Terezy Novákové, kde byli zástupci veřejnosti čtyři občané, z  nichž 
dva jsou autoři tohoto článku. Šlo konkrétně o  oblasti řečkovických 
kasáren, Západě a Řečkovického HRáje. V kostce řečeno, požadovali jsme 
přiměřenou redukci budoucí zástavby za kasárnami, ponechání zahrádek 
na  Západi oproti plánované výstavbě a  také stanovení plochy veřejné 
zeleně na místě budoucího parku Řečkovického HRáje. Doplníme, že text 
připomínek čítal celkem 17 stran a obsahoval i další připomínky, vesměs 
se týkající okolí těchto míst.

Někteří lidé si tyto připomínky pletli s  peticí, o  tu však v  žádném 
případě nešlo. Platí, že pokud tyto připomínky podepíše alespoň 
200 občanů města, dostávají váhu námitky a  musí být pořizovatelem 
územního plánu (Odbor územního plánování a  rozvoje) řádně 
vypořádány. Je tedy naděje, že kvalitní a relevantní námitky mohou být 
do nového ÚP zapracovány. Pod námitky pro výše uvedené lokality se 
podepsalo celkem 715 občanů, nutno podotknout, že drtivá většina 
právě s  bydlištěm v  těchto místech, a  to vše za  necelý jeden týden 
realizace sbírání podpisů! Nepříjemné pro zástupce veřejnosti bylo, že 
šlo o připomínkování opakovaného návrhu. Mnozí z Vás tedy podepsali 
podobné připomínky podruhé (poprvé se tak stalo v  loňském roce 
v červnu po prvním představení nového územního plánu). 

I  když tedy šlo o  opakovanou akci, zájem a  aktivita občanů nás 
velmi mile překvapily, počty získaných podpisů jsou toho důkazem. 
Svého zástupce veřejnosti má i Mokrá Hora, kde byla zase hlavní náplní 
připomínek redukce zástavby v Jehnicích a na Ořešíně - a i zde se nasbíral 
potřebný počet podpisů, takže připomínky budou mít hodnotu námitky. 
Nutno říci, že řadu připomínek k  návrhu podala i  naše městská část 
- a  některé z  nich korespondují či jsou shodné právě s  připomínkami 
našimi. Doufáme tedy, že nový územní bude respektovat nejen 
připomínky a  názory Řečkováků a  Mokrohoráků, ale také usnesení 
zastupitelstva naší městské části. 

Děkujeme všem, kteří se těchto aktivit zapojili. Je vidět, že obyvatelé 
naší čtvrti jsou stále uvědomělejší v  otázkách územního plánování 
a budoucnosti našeho domova obecně.

Ondřej Štaud a Ondřej Vít – zastupitelé městské části 

Řečkovice se zapojí do prestižního  
Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

Do  konce října 2021 bude v  Řečkovicích probíhat prestižní 
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a  rozvoj (OECD). Česká republika se projektu 
účastní po boku dalších 32 zemí z celého světa.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných 
společností STEM/MARK a  MEDIAN. Rozhovor s  tazatelem bude trvat 
přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast v šetření finanční 
odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná a  budou použita 
výhradně pro účely studie.

Cílem šetření je zjistit, jak jsou občané v  jednotlivých zemích 
připraveni na  výzvy současné doby, jako jsou změny na  trhu práce či 
rostoucí využívání digitálních technologií v  práci i  v  osobním životě. 
Studie se proto zajímá o  pracovní zkušenosti a  vzdělávání, využívání 
informací či práci s  novými technologiemi v  každodenním životě. 
Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému 
a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností českých občanů.

Podrobnosti o  studii a  kontaktní údaje jsou uvedeny na  stránkách 
www.piaac.cz.

Mgr. Michaela Kudrnáčová 
národní koordinátorka 2. cyklu výzkumu PIAAC

Vydařená rekonstrukce na Měřičkově
Možná už Vás také zaujal nedávno 

předělaný bytový dům na ulici Měřičkova 
54 (téměř naproti řečkovické poště). 
Stará panelová kostka ze sedmdesátých 
let minulého století se zde proměnila 
k  nepoznání, a  někteří si dokonce 
myslí, že na  tomto místě vyrostla úplná 
novostavba…

Tajemství této budovy je však zcela 
pragmatické a  zároveň prozaické. V  roce 
2016 byla majitelům bytů učiněna 
zajímavá nabídka developersko-stavební 
firmy, která zahrnovala nevyhnutelnou 

kompletní rekonstrukci, rozšířenou o  celkové zateplení, vybudování 
výtahu a další zmodernizování společných prostor. To vše za minimálního 
finančního přispění spoluvlastníků a bez použití jakékoliv dotace při 
poskytnutí střešních prostor k nástavbě šesti nových bytů.

Po  jednomyslném schválení, rušných měsících stavebních prací 
a  organizačně-legislativních opatřeních se stálí i  noví uživatelé dočkali 
velice povedené revitalizace, která zároveň všechny bytové jednotky 
výrazně zhodnotila. 

Poděkování si proto zaslouží celý výbor SVJ v  čele s  předsedkyní 
Janou Foltýnovou, za  zhotovitele zejména pan inženýr Karel Dupal 
a  autorizovaná architektka Martina Kutnohorská, ale hlavně všichni 
společní uživatelé za jejich dobré rozhodnutí a trpělivou spolupráci.

Odměnou je nyní nám všem také velice pozitivní ohlas z  řad laické 
i  odborné veřejnosti a  také dobrý pocit v  rámci dalšího zvelebování 
panelové zástavby v naší městské části.

Za všechny spokojené obyvatele 
Richard Foltýn – člen zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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BRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ  
v YOGA&VISION CENTRU
Měřičkova 20 (bývalé Písečné centrum)
Vstup ZDARMA | Rezervace NUTNÁ na: bajerova.martina@centrum.cz
www.yogacenter.cz

Středa 22. 9. 2021 16:30 – 17:30 
Jóga pro začátečníky
Základní pozice zohledňující správné postavení chodidla, aktivace 
hlubokých stabilizačních svalů, využití gravitace pro tělo, dechové 
techniky podporující cirkulaci krve
Středa 22. 9.2021 18:00 – 19:00  
Oční jóga v kombinaci s jógou pro zdravá záda
Oční jóga s metodami přirozeného zlepšování zraku. Základní cviky pro 
oči, propojené s  jógou pro zdravá záda. Protažení okohybných svalů, 
týmová spolupráce očí, správné postavení těla jako základna pro klidné 
a uvolněné oči.
Středa 22. 9. 2021 19:30 – 20:30  
Jemná jóga pro zdravá záda a uvolnění napětí v těle
Uvolnění, protažení a  jemné posílení zad. Aktivace hlubokého 
stabilizačního systému pomocí jemných ale účinných jógových cviků. 
Správné postavení těla a  zapojování svalových skupin při základních 
pohybech. Relaxace dechem do krční, hrudní a bederní páteře.
Čtvrtek 23. 9. 2021 16:45 – 17:45 
TEEN YOGA: Jóga pro teenagery (10 – 16 let)
Jóga přizpůsobená věku teenagerů ve věku 10 – 16 let. Jógové pozice 
v  atmosféře věku teenagerů. Uvolnění a  posílení svalových partií, 
stabilizace středu těla jako kompenzace dlouhého sezení ve škole nebo 
u  PC. Zapojení klenby chodidel, uvolnění očí při jógových pozicích. 
Relaxace a vědomé uvolnění nahromaděného stresu ze školy.

Martina Bajerová

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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ALOIS
MUSIL
V RETROSPEKTIVĚ

PORTRÉT KATOLICKÉHO KNĚZE,
CESTOVATELE, ETNOGRAFA,
ORIENTALITSTY...

Přednáškou bude provázet
MUDr. Jana Štelclová

V hudebních vstupech zazní díla mistrů
baroka a klasicismu pro smyčcové nástroje
Jan Škrdlík - violoncello
Pavel Fajtl - housle
Karel Plocek - viola

V SOBOTU  25. ZÁŘÍ 2021
V 17:00 
SBOR PÁNĚ, VÁŽNÉHO 6, BRNO - ŘEČKOVICE
V PŘÍPADĚ PŘÍSNĚJŠÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ BUDE TENTO POŘAD
PŘESUNUT DO HUSOVA SBORU, SVATOPLUKA ČECHA 35A, BRNO - KRÁLOVO POLE
PODROBNOSTI NA WWW.VERBUMETMUSICA.COM

VSTUPNÉ FORMOU DOBROVOLNÉHO DARU
V DOPORUČENÉ VÝŠI 100 KČ 

POŘAD SE KONÁ ZA FINANČNÍ
PODPORY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA BRNA

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
OPRAVY A SERVIS POČÍTAČŮ, notebooků a tabletů. 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
SERVIS TV-SAT příjmu, měření signálu, instalace RD, Byt. domy aj.  
set top-boxy DVB-T2. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.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 
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.
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,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
Hodinový manžel HLEDÁ BRIGÁDNÍKA na výpomoc.  
Znalost drobných prací vítána. Dlouhodobě. Tel.603 510 009 
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725 002 155
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Brně.  Hotovost. Tel: 721500609
Hledám dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601 325 211
PRONAJMU garáž na ulici Uprkova 13, Tel: 601 324 103
PRONAJMU garážové stání na ulici Uprkova, měsíční nájem 
1300 Kč. Tel.: 737 940 507
HLEDÁM K PRONAJMUTÍ NEBYTOVÉ PŘÍZEMNÍ  
PROSTORY do 30 m2 za účelem služeb. T: 602550175,  
Email: loubalova@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
Hledám MUŽE I ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE  
V BRNĚ. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ s prof. lektory, ZŠ Novoměstská 21, 
Řečkovice, od 7. 9. 2021, Email: tanecnibrno@email.cz.



Vilém Tell
Akce pro kluky a holky od 5 let

Již 9. ročník proběhne  
v sobotu 2. října 2021 od 9:30 do 12:30
v areálu „Za radnicí“ v Brně-Řečkovicích

Vilém Tell je švýcarský lidový hrdina, mistr ve střelbě z kuše a luku, 
který snad nikdy neminul cíl. A co vy, jste také tak dobří?
Přijďte si vyzkoušet své schopnosti a dovednosti v zacházení s lukem, 
prakem, vzduchovkou a v dalších aktivitách spojených s přesností,  
mířením a postřehem.

Vstupné dobrovolné. 
Účastníci akce musí dodržovat aktuální protikovidová opatření.

Těší se na Vás organizátoři z oddílu Vlčí stopa.  
Přijďte a užijete si sobotu spolu s námi!

Radmila Zavadilová, vedoucí oddílu  

                   
 
   

 Základní škola Brno 

  Novoměstská 21 
                       příspěvková organizace 

 slaví 40. výročí 
 založení školy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Přijďte slavit s námi!  

Bohatý program a vzácní hosté 

     Kdy: 16. 9. od 16:00 do 20:00 

           Kde: na školním hřišti 
               ZŠ Novoměstská 21 

JONÁŠJONÁŠ
KLUBKLUB

HRYHRY
DESKOVÉDESKOVÉ
TÝMOVÉTÝMOVÉ

POKLADOVÉPOKLADOVÉ

SPORTSPORT
PING-PONGPING-PONG

FOTBALFOTBAL
BASKETBALBASKETBAL
VOLEJBALVOLEJBAL

BEDMINTONBEDMINTON

TVOŘENÍTVOŘENÍ
MALOVÁNÍMALOVÁNÍ
RŮZNÝMIRŮZNÝMI

TECHNIKAMITECHNIKAMI
  

VYRÁBĚNÍVYRÁBĚNÍ
ZE SÁDRY,ZE SÁDRY,

HLÍNY, PAPÍRU,HLÍNY, PAPÍRU,
KORÁLKŮKORÁLKŮ

KLUB JE
OTEVŘEN KAŽDÉ

ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 16.00 – 18.00 HOD

NAJDETE HO NA ADRESE:
VÁŽNÉHO 6, BRNO – ŘEČKOVICE

WWW.CCSHRECKOVICE.CZ
POBYT V KLUBU

JE ZDARMA

PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY
OD 6 LET, KTEŘÍ CHTĚJÍ PROŽÍT
ODPOLEDNE BEZ NUDY

KLUB JONÁŠ BUDE
PO PRÁZDNINÁCH 
OPĚT OTEVŘEN
V ÚTERÝ
21. 9. 2021

NAŠE DĚTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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hledá do svých řad chlapce  
ve věku 10-13 let, taneční průprava není tak 
důležitá jako chuť trávit volný čas pohybem 
mezi kamarády. 
Tréninky máme každou neděli od 17-18:30 hodin. 
Začínáme již 12. 9. !
Těšíme se na Tebe!

Kontaktní osoba:  

Eva Janovská, tel.: 723 151 645, e-mail: janovskaevca@seznam.cz

Taneční soubor PAmPelišky při TJ Sokol Brno-Řečkovice
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SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

Změřte si kondici zdarma
Jak jste na tom s fyzickou kondicí? Jaké je složení vašeho těla a kapa-

cita plic? Pokud jste se narodili v letech 1991 nebo 1992 v Brně či Znojmě, 
vše zmíněné a ještě víc vám bude změřeno zdarma v bohunickém kam-
pusu. Stačí se přihlásit na  info@celspac.cz nebo přes webové stránky 
www.celspac.cz. Bezbolestná vyšetření jsou anonymní, brněnští vědci 
z  centra RECETOX Masarykovy univerzity tato data potřebují ke  zhod-
nocení zdravotního stavu brněnské populace ve studii CELSPAC: Young 
Adults. Děkujeme vám. 

Team Centra RECETOX

Pomoc s duševním zdravím  až do domu
Každý rok se v České republice s duševním onemocněním setká asi 

každý pátý člověk. I přesto je o něm často složité mluvit. Kam se obrátit 
pro pomoc? Co nemoc znamená? Jak ovlivní moji životní úroveň?

Pokud si vy nebo někdo z vašich blízkých tyto a další otázky kladete, 
můžete kontaktovat tým Centra duševního zdraví PN Brno, ve  kterém 
spojujeme zdravotní a  sociální péči do  jedné bezplatné a  snadno 
dostupné služby. V  případě, že vy nebo někdo z  vašich blízkých 
potřebujetete naši podporu, navštívíme vás přímo u  vás doma. Patří 
k  nám sestry, psychologové a  psychiatři, sociální pracovníci nebo také 
pracovnice, která sama prošla těžkým duševním onemocněním.

S  čím vším vám můžeme pomoci? Ze začátku zmapujeme potřeby 
klienta, jeho zdravotní stav a domluvíme se na spolupráci. Věnujeme se 
klientům, kteří mají diagnózu schizofrenie - psychózy, poruchy nálad  - 
mánie nebo těžká deprese. Pomůžeme vám se zlepšením psychického 
a fyzického zdraví, hledáním práce, bydlení, zařízením sociálních dávek, 
poskytujeme psychoterapii a rodinná setkání a zlepšení vztahů s okolím.

Obrátit se na  nás můžete, pokud vy nebo vaši blízcí potřebujete 
naši podporu a jste z městských částí Komín, Žabovřesky, Královo Pole, 
Ponava, Medlánky, Řeckovice, Ivanovice, Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, 
Útěchov, Sobešice, Lesná, Husovice, Černá Pole, Zábrdovice, Obřany, 
Maloměřice. Buď se s  vámi setkáme a  situaci zmapujeme, nebo vám 
předáme kontakt na jinou vhodnou službu.

Včasná podpora a  pomoc může zásadně zlepšit, nebo i  zachránit 
život. Neváhejte nás kontaktovat přes e-mail terennitym@prah-brno.cz  
nebo na telefonním čísle 737 390 737.

Barbora Suchyňová

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 6:
Včasné zjištění začínajícího požáru nebo zakouření místností  

v bytě nebo domě  vám může zachránit život. 
Víte, jak včas odhalit kouř v místnosti nebo začínající požár  

ve vašem bytě?

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:
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a  zápachu, který vzniká, 
mimo jiné, i při špatném spalování zemního plynu a LPG. Oxid uhelnatý 
v lidském těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány 
mozkové buňky, a  hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází 
k  nedostatečnému okysličení mozku a  při vysoké koncentraci nastává 
smrt.
Příčinou vzniku oxidu uhelnatého může být: 
•	 nedostatečný	 přívod	 vzduchu	 z  venkovního	 prostoru	 do  prostoru,	

v němž je instalován    spotřebič,
•	 nedostatečné	provádění	servisu	spotřebiče	podle	požadavku	výrobce,	
•	 špatná	průchodnost	spalinových	cest	(komína),
•	 zpomalení	 odtahu	 spalin,	 nebo	 dokonce	 obrácení	 komínového	

tahu vlivem nepříznivých klimatických podmínek (velké horko nebo 
naopak zimní inverze).

Detektor oxidu uhelnatého provádí opakovaná měření každou vteřinu. 
Překročení maximální úrovně CO je opticky indikováno červenou diodou 
a akustickým alarmem (85 dB). Mezi funkce detektoru patří i LED indikátor, 
který v  případě poruchy nebo nízké kapacity bateriového zdroje žlutě 
bliká a vydává akustický signál.

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



Z Řečkovic až na mistrovství světa
Není to tak dávno, co jsme na stránkách místního zpravodaje infor-

movali, že se v naší městské části rodí obrovský talent českého ženského 
basketbalu. Odchovankyně KP Brno Dominica Hynková totiž byla již v 15 
letech zařazena na soupisku extraligového kádru žen, se kterým se v pro-
běhlé sezoně dostala až do finále Českého poháru, a byla zařazena také 
do širšího kádru juniorských reprezentačních výběrů.

A  nezůstalo jen u  toho. Nejprve se v  šestnácti letech probojovala 
do dvanáctičlenné nominace českého výběru do 20 let na červencový 
přípravný Challenger do maďarské Šoproně a následně byla trenérkou 
Ptáčkovou vybrána i do týmu ČR U19, startujícího po dvanáctileté pře-
stávce na mistrovství světa. 

V  maďarském Debrecenu se jako benjamínek výpravy rozhodně 
neztratila. V šesti odehraných utkáních pobyla na palubovce v průměru 
14 minut, podala houževnatý výkon a  zaznamenala celkem 11 
nováčkovských bodů, čímž přispěla k pěknému 6. místu z 16 účastníků, 
což je druhý nejlepší výsledek této věkové kategorie v historii.

Richard Foltýn, předseda KP Brno a sport. komise RMČ, člen zastupitelstva MČ

Sestry Satkovy ZLATÉ na mistrovství světa
Na začátku letních prázdnin se řečkovické rodačky Martina a Gabriela 

Satkovy zúčastnily Mistrovství světa do 23 let ve vodním slalomu ve slo-
vinském Tacenu.  Šampionát začal závodem týmů, kde sestry získaly ještě 
společně s Evou Říhovou světové zlato s náskokem téměř dvou vteřin.

 „Stal se z  toho malý rodinný souboj, která ze sester dojede do  cíle 
dřív,“ uvedla s nadsázkou starší Martina. „Jízda to nebyla bezchybná, ale 
je zlatá, a to dokazuje naši sílu, a je pro nás opravdu cenná, a rozhodně 
je to závod, který si budeme dlouho pamatovat,“ doplnila s  úsměvem 
mladší Gabriela. „Každopádně jsme rády, že se letos smí pořádně závodit, 
a doufáme, že to tak i zůstane,“ dodaly obě sestry. 

Martina si navíc ze šampionátu dovezla i stříbrnou medaili z extrém-
ního slalomu a přidala finálovou účast na singlkanoi. V září čekají na obě 
sestry dva světové poháry ve Španělsku a Francii a poslední týden v září 
se koná Mistrovsví světa dospělých ve slalomu v Bratislavě. 

Gratulujeme našim holkám a držíme palce do dalších závodů.
S přispěním sester Satkových upravil  

Richard Foltýn, předseda sportovní komise

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Po 14:30 - 15:30 Vodova KP Brno - dívky
Út  16:00 - 17:30 VUT Purkyňova Basket Brno - chlapci
St  14:30 - 15:30 Vodova Mix
Čt  14:30 - 15:30 Vodova Mix

TRÉNINKY OD ZÁŘÍ 2021

TRENÉŘI

Tréninků se budou účastnit také další hráči A-týmů obou družstev. 

Edita Šujanová 
vicemistryně světa 

z r. 2010, legenda KP Brno

Jakub Krakovič 
kapitán A-týmu  

Basket Brno

Jan Kozina - Basket Brno 
jan.kozina1@gmail.com 
722 964 641

Edita Šujanová - KP Brno 
sujanova.edita@gmail.com 
604 181 747

POJĎ SI ZAHRÁT 
BASKETBAL
DÍVKY A CHLAPCI R. NAROZENÍ 2010 A MLADŠÍ

D. Hynková z Řečkovic byla oporou ČR U19 na MS basketbalistek v Maďarsku

Nové odpočinkové místo v Zamilovaném hájku
Nám, členům a  členkám Klubu českých turistů Moravská Slavia 

Řečkovice, není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
 Proto jsme také před dvěma roky upravili a zrestaurovali dvě studánky 

v Zamilovaném hájku, o které i nadále pečujeme.
Při dalších našich procházkách jsme si nemohli nevšimnout, že 

po  úpravě topolové aleje je za  hezkého počasí hojně navštěvována 
prosluněná travnatá plocha za topolovou alejí a že mnoho lidí, zejména 
maminky s kočárky, posedává na kamenech a betonových obrubnících. 
Okolo této plochy také vede frekventovaná značená turistická 
i cykloturistická trasa. A tak nás napadlo, že by bylo vhodné zde zhotovit 
stylové posezení, které by vhodně zapadlo do  okolního prostředí.  
V těchto místech se v minulých dobách nacházel rybník a mlýn, zvaný 
Čertův. Proto jsme navrhli dřevěné posezení, řezbářsky zdobené motivy 
majícími vztah k  mlynářství. Pro náš návrh jsme získali podporu ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Nechali jsme vyrobit dřevěné prvky posezení, řádně je nakonzervovali 
a  začátkem července jsme je umístili na  stálé místo mezi nedávno 
vysazené stromky. Ještě jsme zabudovali stylový dřevěný informační 
panel, na kterém se občané dozvědí, jak zdejší místo vypadalo začátkem 
minulého století i  proč se mlýnu říkalo „Čertův“. Vše je doplněné 
dobovými fotografiemi.

Posezení by nemohlo vzniknout bez finanční podpory ÚMČ Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora a  firmy Autoelegance Honda Brno-Řečkovice. 
Za  poskytnutí odborného textu a  fotodokumentace děkujeme paní 
Ludmile Ulrichové.

S  radostí můžeme konstatovat, že již po  pár dnech jsou lavička 
i  dřevěné stoličky hojně využívány a  že se také mnoho lidí zastavuje 
u informační tabule.  Na návštěvu místa zveme i Vás.

Za členy Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice 
MVDr. František Pokorný



STAŇTE SE ČLENY TYGŘÍ BASKETBALOVÉ 
RODINY PŘÍPRAVKY V BRNĚ-ŘEČKOVICÍCH

Klub Tygři Brno přijme do  svých basketbalových přípravek kluky 
a holky ročníku narození 2011 a mladší. V Brně–Řečkovicích trénujeme 
na ZŠ Horácké náměstí a na ZŠ Novoměstská. Tréninky budou probíhat 
2x týdně, a to již od začátku září 2021. 

Pokud máte zájem své dítě přihlásit, volejte pro bližší informace Pet-
rovi Mazálkovi - tel.: 774 175 543 - nebo se podívejte na naše internetové 
stránky www.tygri-brno.cz a vyplňte přihlášku.

Klub Tygři Brno za  7 let působnosti od  začátku pracoval s  mladými 
hráči a hráčkami, vybudoval strukturu všech družstev a v nadcházející se-
zóně bude působit ve všech mládežnických kategoriích, v těch starších 
(junioři U19, kadeti U17, starší žáci U15, mladší žáci U14) v celostátních 
extraligách a  ligách a v  těch mladších minižákovských (U13, U12, U11) 
v oblastních soutěžích, ze kterých se postupuje do republikových finá-
lových turnajů. Navíc budeme hrát dvě soutěže dívek – probíhá projekt, 
aby i dívky měly návaznost na starší kategorie.

Největších úspěchů jsme dosáhli zatím v roce 2018 – stříbro na Fes-
tivalu ČR v kategorii starších mini U13, v roce 2019 mistři ČR v kategorii 
starších žáků U15 a také v letošním roce, kdy jsme se v kategorii juniorů 
U19 probojovali do extraligy této kategorie.

V našem klubu trénují bývalí hráči a hráčky a trenéři, kteří mají trenér-
ské zkušenosti a úspěchy s mládežnickými kategoriemi. 

Přijďte mezi nás, poznejte nové kamarády a kamarádky a se sportem 
mějte radost z pohybu.  

Petr Mazálek, Tygři Brno
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ZÁŘÍ:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži  
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
5. 9.  Řečkovice : Tuřany B 16:30 hod.
19. 9.  Řečkovice : ČAFC 16:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Národní házená – 2. liga mužů skupina B 
(hřiště ZŠ Novoměstská)
5. 9.  1.NH Brno : TJ Chropyně 10:00 hod.
26. 9.  1.NH Brno : SSK Vítkovice 14:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Futsal (orelské sportoviště na Družstevní)
2.B třída muži
5.,19. a 26. 9.  celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
3. třída muži
4., 18. a 25. 9.  celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
aktuálně na: www.orlak.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – Renomia ŽBL (nová hala)
26. 9.  KP Brno : SBŠ Ostrava 18:30 hod
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
25. 9.  VK KP Brno : Šternberk 17:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
házená – extraliga mužů (stará hala)
4. 9.  SKKP Brno : HBC Jičín 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz
Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
6. 9.  HELAS Brno : České Budějovice 19:30 hod.
24. 9.  HELAS Brno : Mělník 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz
Florbal – extraliga žen (nová hala)
26. 9.  K1 Židenice : 1. SC Vítkovice 15:00 hod.
28. 9.  K1 Židenice : FbŠ Bohemians 17:00 hod..
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz
Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
19. 9.  Zbrojovka Brno : Viktoria Žižkov 20:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na  měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do  15. 9. 2021  
na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ

Odpoledne  
na Ponávce u Mlýna

VODA A KRAJINA – VODA A MY
neděle 19. září 2021 od 14 hodin

Připravujeme pro Vás
Ponávka v čase, Voda v krajině,  

Rukodělné dílničky pro děti
a další aktivity.

Pořádá Spolek Za zdravé Řečkovice
„Projekt finančně podpořila Nadace Veronica“

TĚšÍme Se NA VAši NáVšTĚVU
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POZVÁNKY

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, 
Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně 
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.  
Inzerci zasílejte na adresu sekr@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2021. Zdarma. 

Přemýšlíte

ZAFIXUJTE SI CENU 
► Vyrobíme letos, namontujeme na jaře 2022 
► Získáte dopravu a montáž v Brně zdarma* 
► Neriskujte dramatický nárůst ceny 

* Platí pro objednávky do 31. 10. 2021

Předběhněte sousedy 

          
       a poptejte už nynío pergole nebo markýze?

541 421 847 
eshop.moraviapropag.cz

poptat@moraviapropag.cz

Kód akce: 1021

Obrázky nejen z cest
Alena Svobodová

V září v Galerii Na radnici přivítáme výtvarnici paní Alenu Svobodovou. 
Paní Alena pracuje jako zubní technička a říká, že výtvarné vlohy zdědila 
po své mamince a dědečkovi. Malování je pro ni relaxací a radostí, proto 
si vybírá náměty s pohodovou atmosférou.  Často je sbírá na svých ces-
tách po zahraničí, zejména v Anglii, Skotsku, Francii nebo Itálii. Inspirací 
jsou pro ni také zahrady, hudba, historie, příroda i lidé. Její obrazy věrně 
zachycují atmosféru námětu. Používá techniku realistické olejomalby, 
většinou na pevný podklad. Poslední dobou tvoří technikou akvarelu.
Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 17. září v  17 hodin  
a potrvá do neděle 26. září 2021. Otevřena pro veřejnost bude každý  
den od 14 do 17 hodin. Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.

Vladislav Musil, předseda komise

KŘEST KNIHY

Stručná historie odívání  
v obrazech

V pátek 10. září 2021 v 17 hodin proběhne v zasedací místnosti v přízemí 
radnice křest monografie o historii odívání, jak šla móda napříč staletími, 
kterou napsala Mgr. Jaroslava Petrušková a kterou vydává nakladatelství 
Sursum.

Odívání je neodmyslitelnou součástí našeho života. Charakter odívání byl 
v průběhu historie velice proměnlivý a stejně tak proměnlivé bylo tempo 
jeho vývoje, rychlost větších či menších změn v  módě. V  některých 
časech přetrvával stejný typ oděvu několik století, jindy se změnil během 
jednoho roku.

Kniha ukazuje historii odívání  
od nejstarších počátků – starověkého 
Egypta – až po současnost.  
Textový doprovod je zde maximálně 
zkrácen a kniha tak představuje 
historii odívání v obrazech.  
Paní Petruškovou si pamatujeme 
z více jak desetiletého úspěšného 
působení v naší komisi  
kultury RMČ.

Součásti akce bude malá výstava 
šatů, které navrhla autorka.
Na setkání se těší komise kultury  
a školství RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise
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URBANIA.  
Staň se tepem města

Staňte se na  dvě hodiny správci města. Audiovizuální výstava vás 
pomocí moderních technologií vtáhne do rozvoje města. Stane se tak 
od 6. září do 3. října 2021 v prostorách bývalé káznice na Bratislavské 68. 

Úspěšná výstava, kterou Brnu zapůjčil pražský Institut plánování 
a rozvoje a na níž spolupracovala řada uznávaných českých umělců 
a  designérů, představuje na  vybraných situacích osm principů 
rozvoje města. Na  prohlídku fiktivního města Urbania vyrazí vždy 
maximálně osm návštěvníků, kteří se po  zhlédnutí výstavy zapojí 
do  společné debaty. Návštěva výstavy spolu s  navazující diskusí 
trvá kolem dvou hodin. Výstava je přístupná pouze po  předchozí 
registraci a návštěvníkům se otvírá zdarma. Více na urbania.brno.cz.

Oddělení strategického plánování,  
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna

Foto: Jan Malž, IPR Praha


