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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 9., ROČNÍK XXXI

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu 
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá
v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá
v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148
v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá
v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá
v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá
v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175, 1183
Žilkova
v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Horácké nám.
v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova

Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce 
Vránova 117-191 lichá
v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá
v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého  
nám. 11 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka
v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253
v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 1162
v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 
pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

4.  Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně dne 16. 8. 2022

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a Zastupitelstva města Brna

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a Zastupitelstva města Brna se konají:

v pátek dne   23. 09. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 24. 09. 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin



Zprávy z rady městské části
Na své 52. schůzi 29. června 2022 rada městské části:
 schválila nájemní smlouvu s  Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice 

na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor v objektu sokolovny 
na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích na cvičení seniorek a seniorů, 

 schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební 
práce „Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky „Revitalizace 
dětských hřišť na  ulici Jandáskova a  ulici Kubova“ nabídku předloženou 
společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, a současně schválila 
uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 schválila nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., se sídlem Novoměstská 1941/4, 
621  00 Brno, na  pronájem pozemků v  k. ú. Řečkovice od  1. 7. 2022 na  dobu 
neurčitou,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky s  názvem „Revitalizace 
sídelní zeleně v  sídlišti Medlánecká, Renčova, Škrétova, Kremličkova, Brno-
Řečkovice“ nabídku společnosti URBAN FORESTRY, s. r. o., se sídlem Dolnice 
1760/12, 621  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy s  uvedenou 
společností,

 schválila smlouvu o dílo se společností Brněnské komunikace, a. s., Renneská 
třída 787/1a, Štýřice, 639  00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy 
nezpevněné účelové komunikace U Vránova mlýna,

 schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo na „Opravy chodníků v  Řečkovicích 
2022“ se společností DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, 
jehož předmětem je změna rozsahu a snížení ceny díla,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Komplexní revitalizace 
topného systému v bytových domech Žitná 7, 9, 11 v Brně-Řečkovicích“ nabídku 
předloženou uchazečem Edel Unit, s. r. o., se sídlem Příčná 3374/12, 787  01 
Šumperk, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností.

Na své 53. schůzi 27. července 2022 rada městské části:
 schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Brna na pořádání 

významných kulturních akcí a  akcí podporující lidové tradice v  režii městské 
části – Vavřineckých hodů 2023 a Letní noci 2023,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky „Oprava 
nafukovací haly Řečkovice, Novoměstská 21a, Brno“ nabídku předloženou 
společností K.A.D.A., s. r. o., Prusinovského 48, 664  42 Modřice, a  současně 
schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo na „Opravu zpevněné plochy před 
garážemi u  bytového domu Medlánecká 22–26“ se společností Moravská 
stavební unie – MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jehož 
předmětem je změna rozsahu a zvýšení ceny díla.

Dana Filipi, místostarostka

PrONÁjEM garÁžE
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž bez č. p./č. e. 
na  pozemku p.  č. 815/1 v  k. ú. Řečkovice (při ulici Podpěrově). Nabídky 
s  uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, 
e-mailové adresy a s návrhem měsíčního nájemného (min. 1 500 Kč/měsíc) 
přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou zájemci podat do 19. 
9. 2022 v  písemné formě osobně nebo poštou v  uzavřených obálkách, 
označených adresou uchazeče a  nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem 
garáže“. Další informace poskytne p. Daniela Širhalová, OSM, ÚMČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 722. 

Odbor správy majetku

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

pomalu máme za  sebou horké letní měsíce, 
po  kterých se vrací do  školních lavic předškoláci 
a  školáci. Právě během jejich prázdnin probíhaly 
ve  školách stěžejní opravy budov a  vybavení. 

Z pohledu městské části byla letos v oblasti školství klíčová rekonstrukce 
kotelny Mateřské školy Škrétova. Instalovali jsme rovněž nový kotel 
a realizovali nové rozvody v části budovy, kterou navštěvují žáci Základní 
umělecké školy Universum v Kořenského ulici.

Rád bych se krátce vrátil k  prvnímu srpnovému víkendu, který se 
nesl ve  znamení našich Svatovavřineckých hodů. Letošní 31. ročník se 
vyznačoval velkou generační obměnou v  řadách stárků. Po  loňském 
kulatém výročí, kdy mně osobně mnoho známých tváří avizovalo, že se 
jedná o  jejich poslední rok v kroji, za to letos vzali dvacátníci a mladší. 
A musím říct, že se nelehké úlohy zhostili výborně. Moc jim za to děkuji, 
jmenovitě pak hlavnímu páru Zuzaně Janovské a Sebastianu Šturchovi. 
Stejně tak patří díky všem, kteří se na  náročných přípravách podíleli. 
Pevně věřím, že příští 32. ročník si už užijeme v nově zrekonstruovaném 
areálu. Termín zahájení potřebných oprav, bez kterých bychom nemohli 
do  areálu vůbec pouštět veřejnost, se blíží. V  červenci jsme získali  
stavební povolení, v  září bychom měli vybrat zhotovitele a  koncem 
měsíce zahájit stavební práce. Na sociálních sítích jsem v poslední době 

zaznamenal diskuze týkající se rekonstrukce areálu, ve kterých se objevuje 
spousta zavádějících informací. Doporučuji proto článek místostarosty 
Reného Černého v  tomto vydání zpravodaje ŘEČ, kde je celá situace 
výstižně popsána. Nikdo mě v  této věci o žádné vysvětlení nepožádal, 
rád bych tedy připomněl, že na  radnici podrobně vysvětlujeme naše 
kroky každému, kdo o informace projeví zájem. 

Nadále pokračujeme v  přípravách dalších parků a  zelených ploch. 
Rada města Brna v srpnu konečně schválila zpracovatele projektové do-
kumentace a realizátora finálních prací Řečkovického Hráje mezi ulicemi 
Družstevní, Škrétova a Terezy Novákové. V  případě „zámeckého parku“ 
za radnicí jsme od města přejali zpracovanou studii a získali investorství. 
Znamená to, že začneme vybírat architekta, který zpracuje projektovou 
dokumentaci, která bude z  hotové studie vycházet. Městská část tak 
v budoucnu získá další novou zelenou plochu.

Zářijové vydání zpravodaje je posledním před letošními komunálními 
volbami konanými v pátek a sobotu 23. a 24. září. Dovolte mi proto po-
děkovat celé redakční radě ŘEČI, ale i všem dalším, kteří do ní svými texty 
přispívali nebo se na  její přípravě v  posledních čtyřech letech podíleli. 
Rovněž mi dovolte pozvat Vás k volbám do zastupitelstva naší městské 
části i do Zastupitelstva města Brna. Domnívám se, že je nám všem jasné, 
že celou společnost nečekají ekonomicky snadné roky, což se bude týkat 
i měst a obcí. Věřím tedy, že si zvolíme co nejkompetentnější zastupitele, 
kteří výzvy čekající na městskou část zvládnou co nejlépe.

Přeji Vám šťastnou volbu a vše dobré
Marek Viskot, Váš starosta

Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

vizualizace pohledu na „zámecký park“



SLOVO MÍSTOSTAROSTY
jak je to skutečně s rekonstrukcí  
řečkovických sklepů

V  poslední době slyšíme spoustu dohadů, po-
lopravd, ale bohužel také dezinformací, které se tý-

kají plánované rekonstrukce areálu v bývalém pivovaru za radnicí a s ní 
spojenou nutností řešit sklepy, které jsou pod celým areálem. Dovolím si 
tedy vše uvést na pravou míru, a to i z pohledu historika.

Areál za  radnicí, kam mnozí chodíme na  koncerty, hody, letní 
noci a  jiné kulturní akce, přestal po  třech desítkách let splňovat 
bezpečnostní parametry pro tyto akce nutné, a proto nám nezbývá než 
ho zrekonstruovat. Celý projekt je pevně svázán i  s  řešením bývalých 
pivovarských sklepů, které jsou částečně v  havarijním stavu a  hrozí 
zřícením. Postavit nový areál na  sklepech ve  stávajícím stavu není 
podle statického posudku možné. A teď to hlavní. Protože jsme si plně 
vědomi historické ceny části těchto sklepů, rozhodla rada městské 
části právě tuto část zachránit a zrekonstruovat do důstojné podoby. 
Jedná se o bývalou pivovarskou varnu, takzvanou podzemní rotundu 
a k ní vedoucí historickou chodbu z bývalého zámku, dnešní radnice. 
Jen tato rekonstrukce bude stát 12 milionů korun. A to je právě ta část, 
kterou můžeme nazývat pivovarskými sklepy. Chodby k nim postavené 
v pozdějších letech a staletích, které jsou dnes v dezolátním stavu, ale 
které již nemají a  nikdy neměly tu stejnou historickou hodnotu, bude 
nutné sanovat, aby mohla být provedena oprava areálu. Jinak bychom 
tu nemohli pořádat už žádné akce, na které jsme všichni v Řečkovicích 
a Mokré Hoře zvyklí. Žádné hody, dětské dny, koncerty.

Celá problematika řečkovických sklepů se tak dá shrnout následovně. 
Nejzajímavější a historicky opravdu cennou část zachráníme rekonstruk-
cí, ale není možné investovat vyšší desítky miliónů korun do různých cho-
deb, které k této části byly v minulosti z nejrůznějších důvodů přistavěny. 
Zvítězit prostě musí zdravý rozum, a to bez ohledu na ojedinělé snahy 
o umělou hysterii a rozdělování společnosti v předvolebním období. 
Komukoliv z našich občanů jsme samozřejmě kdykoliv k dispozici pro 
doplňující informace a jsme rádi, že toho využíváte.

Mgr. René Černý, místostarosta

Milostivé léto II
S účinností od 1. září 2022 se znovu vrací tzv. Milostivé léto, známé již 

z loňského roku. Po dobu tří měsíců získají fyzické osoby, jejichž dluh je 
vymáhán soudním exekutorem a současně nejsou v insolvenčním říze-
ní, opět možnost splatit svůj závazek bez úroku z prodlení či jiné sankce 
a také bez velké části odměny exekutora.   

Akce se týká pouze dluhů vůči veřejným institucím, např. státu, ob-
cím, dopravním podnikům, zdravotním pojišťovnám apod. K  zastavení 
exekuce je nutné uhradit původní dluh (tzv. jistinu) a  zároveň zaplatit 
paušální náhradu nákladů exekuce ve  výši 1.500 Kč bez DPH. Veškeré 
další exekuční poplatky, sankce a  úroky budou dlužníkovi odpuštěny. 
Podrobný postup, včetně vzoru dopisu, který je nutno zaslat exekutoro-
vi, naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://
exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Mgr. Miroslav Reich, právník ÚMČ 

Z RADNICE3
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Budoucí podoba rotundy v pivovarských sklepech

Hospodaření městské části  
za rok 2021 skončilo v plusu

V červnu zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěreč-
ný účet hospodaření za  rok 2021. Výsledné hospodaření městské části 
za uplynulý rok skončilo v přebytku, a to s celkovými příjmy ve výši 143,8 
mil. korun a výdaji 122,7 mil. korun. Velice podstatné je, že se opět poda-
řilo získat do rozpočtu i příjmy navíc, a celkově se tak příjmy oproti plánu 
zvýšily o více než 30 mil. korun. Nejvíce se na tom podílela úspěšná snaha 
o získání dvacetimilionového investičního transferu v rámci projektu „Re-
konstrukce areálu bývalého pivovaru“. I v porovnání s předchozími roky 
je vidět, že šlo o rok opravdu rekordní. 

Hospodaření městské části v předchozích 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

Příjmová stránka rozpočtu se meziročně oproti roku 2020 zvýšila 
o 18,6 mil. korun. Největší vliv na tento nárůst měly již zmíněné dotace 
a  transfery z  rozpočtu města Brna a  Jihomoravského kraje (meziročně 
+15,2 mil. korun) či vyšší příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a souvi-
sející převody (+4,7 mil. korun). I v průběhu loňského kalendářního roku 
se tak podařilo městské části zajistit příjmy navíc z ostatních veřejných 
rozpočtů, díky čemuž jsme mohli realizovat další investice. Z hlediska vý-
dajů mezi nejsilnější výdajové oblasti tradičně patřily vzdělávání a škol-
ské služby, bydlení, komunální služby a  územní rozvoj či státní správa 
a  územní samospráva. Meziročně si pak polepšily oblasti jako tělový-
chova, rekreace a zájmová činnost, ochrana životního prostředí, kultura 
nebo také doprava a komunikace.

Z hlediska poměru běžných (59,06 %) a kapitálových výdajů (40,94 %) 
potvrzuje rok 2021 dlouhodobou prioritu městské části spočívající v udr-
žování vysokého poměru výdajů směřujících do investic v rámci městské 
části, jak je vidět i v následující tabulce vývoje výdajů za posledních 5 let. 

Výdaje (v %) 2017 2018 2019 2020 2021

Běžné výdaje 50,96 55,60 69,89 58,14 59,06

Kapitál. výdaje 49,04 44,40 30,14 41,86 40,94

Cílem a  nezbytným základem pro další věci je dobré hospodaření 
městské části a velký poměr investic směřujících do obecního majetku. 
Ať už se jedná o školy a školky, parky a zeleň, chodníky nebo dětská hři-
ště a sportoviště. Jsem moc rád, že se tento cíl v posledních letech i dle 
uvedených čísel daří naplňovat.

Filip Hrůza, místostarosta
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás zdravíme a  doufáme, že jste to pře-
slunečné léto přežili bez újmy. Venku bylo 
vedro, tady bylo vedro, proto jsme se snažily 
dělat všechno možné, abyste se u nás cítili pří-
jemně – větráky jely na plné pecky, měly jsme 
pro vás studenou vodu na pití a nezapomněly 
jsme ani na vaše mazlíčky, na chodbě byla pro 
ně připravená miska s vodou.  Snad se nám to 
povedlo, protože jste chodili v hojném počtu. 
Trošičku statistiky – za  měsíc červenec bylo 
10x otevřeno, z  toho 3x měla naše pobočka 
největší návštěvnost ze všech otevřených po-
boček a 2x byla na druhém místě. 

Pokud nám to čas a možnosti dovolí, jsme 
s vámi rády venku. V září se sejdeme ve čtvrtek 
8. 9. 2022 mezi 15. a 18. hodinou na Řečko-
vickém knižním a hračkovém bazárku v pro-
storách před naší pobočkou, a to za každého 
počasí, protože prodejní místa jsou pod stře-
chou. Těšit se můžete na kreativní dílničku pro 
děti, malování na  obličej, malé občerstvení 
a leccos dalšího. Akce se pořádá ve spolupráci 
s MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, KJM a Fri-
kulínem.

Další velmi zajímavou akcí, která na  vás 
čeká, je výstava fotografií Aotearoa – Země 
dlouhého bílého oblaku. Víte, o  kterou zemi 
se jedná? Pokud ne, tak vám to prozradíme: 
je to  Nový Zéland. Fotografie této nádherné 
a velmi vzdálené země si můžete prohlédnout 
až do konce října.

Zářijová Knihokavárna určitě bude, jenom 
ještě není stanoveno pevné datum. Sledujte 
prosím plakáty ve výloze, a  ti z vás, kteří jsou 
na sociálních sítích, tak facebookovou stránku 
Řečkovic. 

Samozřejmě stále platí nabídka Knihotaxi 
– roznáškové služby knih přímo k vám domů.  

Pokud jste nemocní nebo imobilní, můžete 
nám zavolat a domluvíme se. 

V září je toho daleko víc, například bude-
me pasovat všechny prvňáčky ze všech míst-
ních základních škol na rytíře knihovny, děti 
dostanou pamětní stuhu, sladkost, a  hlavně 
jim vysvětlíme, proč je dobré hodně číst. To je 
náš společný úkol číslo jedna – přivést ke čte-
ní děti, které se to budou učit poprvé ve ško-
le. Pak už je jen na rodičích, jestli děti vezmou 
a  přijdou je přihlásit za  čtenáře, ale byla by 
škoda toho nevyužít, když je to každoročně 
zdarma až do 7. října. Moc se na děti těšíme, 
a věřte, že jim čtení bude dělat velkou radost. 
Na  konci roku pak oceníme, kdo četl hodně, 
a  kdo málo, a  na  všechny děti, které přečtou 
aspoň jednu knížku, čeká krásné překvapení – 
knížka, která se v obchodě nedá koupit, je to 
odměna právě jenom pro prvňáčky. Tak určitě 
přijďte a přihlaste své děti, těšíme se na vás.

Pro ně i pro všechny ostatní tu máme pest-
rou nabídku knih, novinek, kde si vybere každý 
– dítě i dospělý.

Kamarád pro medvěda Petra Horáčka. Na-
jít si kamaráda není vůbec snadné. To ví černý 
medvěd a  ví to i  medvěd hnědý. Náhoda je 
v lese svede dohromady. Slíbí si, že si s hledá-
ním navzájem pomohou, a postupně zjistí, že 
se stali kamarády a dál už hledat nemusí.

Neuvěřitelný, leč pravdivý příběh o dino-
saurech Guida Van Genechtena. V  příběhu 
o  dinosaurech najdete dlouho zatajovanou 
pravdu. Docela malá obyčejná slepice vysvět-
luje, že potomci praještěrů žijí dodnes, jen 
vypadají jinak než jejich předkové před desít-
kami milionů let. A jak? No třeba jako obyčej-
né slepice. Malý opeřenec na  to má důkazy: 
rodinné album, kde se objevují její obrovští 
příbuzní, dinosauři.

Mojenka Olgy Stehlíkové. Magdaléna má 
ráda les, mech, kapradiny, různé odstíny ze-
lené barvy, zvířecí stopy a  parůžky. Nenávidí 
parazity, hálky na  listech stromů a raky. Proč? 
Protože její maminka je nemocná. Silný příběh 
dívky, která se musí vyrovnávat se situací, kdy 
do života jejích blízkých vstoupí vážná nemoc 
a otřese zdánlivými jistotami.

Pan Neporazitelný. Přátelský superhrdina 
ze sousedství Pascala Jousselina. Druhá kni-
ha komiksové série Pan Neporazitelný. Náš 
jediný a  skutečný komiksový hrdina se umí 
pohybovat mimo panely i stránky svého stripu 
a porušovat zákony „komiksové fyziky“. Tento-
krát se utká Šprýmařem, potká mimozemšťana 
a střihne si s kamarády i komiksovou „týmov-
ku“, samozřejmě v Americe.

Kávová dynastie Pauly Stern. První kni-
ha série Kávová dynastie. Když se Eberhard 
Ahrensberg vrátil po  válce domů, nalezl jen 
trosky – otec nacista padl v boji, z domu zbyla 
ruina, rodinný podnik je zavřený. Aby uživil ro-
dinu, začne pašovat kávu. O mnoho let později 
se dědičkou kávového impéria Ahrensberg 
stává Corinne, která miluje vše, co s kávou sou-

visí. Při bádání v rodinné historii objevuje po-
hnutou minulost plnou štěstí, zrady a  bojov-
nosti. Na konec románu jsou zařazeny recepty.

Město v  oblacích Anthonyho Doerra. Hr-
dinové románu Cloud Cuckoo Land se sna-
ží pochopit svět kolem sebe: Anna a  Omeir 
na  protějších stranách městského opevnění 
v  průběhu obléhání Konstantinopole v  roce 
1453, pubertální idealista Seymour útočící 
na  veřejnou knihovnu a  Kontance na  me-
zihvězdné lodi na  cestě k  exoplanetě několik 
desítek let v budoucnosti.

Neklidná krev Roberta Galbraitha. Pátá 
kniha série Cormoran Strike. Soukromého 
detektiva Cormorana Strika osloví s  prosbou 
o  pomoc žena, jejíž matka před čtyřiceti lety 
zmizela za  podivných okolností. I  přes malou 
šanci na  objasnění odloženého případu se 
Strike a jeho parťačka Robin Ellacottová pouští 
do vyšetřování.

Ocelové srdce Alberta Čuby. Drsný krimi-
nální román, plný šokujících scén, oplývá ple-
jádou roztodivných hrdinů nejrůznějších pro-
fesí, kteří se neměli nikdy potkat. Krátká akce, 
která měla být dílem jediné noci, se totiž zvrtla. 
Debutový román režiséra, herce a  perfomera 
Alberta Čuby.

Pravda nebyla k dostání Lucie Hlavinkové. 
Píše se rok 1982 a v patnáctileté Janě se kromě 
dospělosti probouzí i  poznání, že s  minulostí 
její rodiny není cosi v  pořádku. Otec před ro-
kem zemřel a v matčině ložnici se ukrývá sešit 
plný nepochopitelných zápisků. Prarodiče se 
chovají přinejlepším výstředně a  mluvit před 
nimi o některých tématech je tabu. V touze od-
halit pravdu o  rodinné historii se Jana pouští 
do pátrání.

Vincentův poslední obraz Marianne Jae-
glé. Auvers-sur-Oise 27. července 1890: smr-
telně postřelený Vincent van Gogh leží v  ho-
rečkách v  hostinském pokoji, po  dvou dnech 
umírá. Pro všechny jasná sebevražda. Ale bylo 
to skutečně tak? Marianne Jaeglé nabízí pře-
kvapivě jiný pohled: Co když se známý malíř 
nepokusil zabít? Co když ho postřelili? Román, 
který podobně jako film „S  láskou Vincent“ 
zpochybňuje představu o jeho tragickém kon-
ci, přichází s rekonstrukcí posledních dvou let 
Goghova života. Vincent van Gogh nezešílel 
ani se nechtěl zabít – byl náhodně postřelen. 

Kromě této krásné beletrie vám můžeme 
nabídnout spoustu zajímavých a  užitečných 
titulů z  naučné literatury, například Deprese 
není depka Radkina Honzáka, Já už nemůžu, 
paní učitelko – jak rozpoznat a  řešit krizové 
situace ve  škole Jany Březinové, Japonský 
občasník Dalibora Skoupila, Jíst Buddhu – 
malé a velké dějiny jednoho tibetského měs-
ta Barbary Demickové, Léčivá moc dotyků 
– akupresura chodidel, masáž shiatsu, jiné 
formy masáže  Jadwigy Górnické a Robinsoni 
a donkichoti – každý člověk je jedinečný, ně-
kteří lidé jsou však jedinečnější Aleše Palána.

Tak tedy, milí literární gurmáni, čekáme 
na vás a těšíme se, ať už na bazárku, v knihov-
ně při půjčování nebo jenom na kus řeči. Mějte 
se krásně a opatrujte se.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová, Bc. Veronika  
Nekudová a Hana Hegerová, Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
jedeme dál! S Bazárkem, Knihotaxi a Knihokavárnou
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
ZÁŘÍ 1922
V  září byla v  Řečkovicích založena “Tereza”, patřící pod ÚSP Kociánka.    
Domov pomáhá osobám se zdravotním postižením, především mentál-
ním. Celková kapacita je 22 míst.

V září před 100 lety končila dvouletá služba prvních poválečných branců, 
povolaných roku 1920.

Dne 3. září proběhl v  Brně mezinárodní den komunistické mládeže. 
Lidové noviny informují, že „dopadl ještě ubožeji než loňský na Zelném 
trhu. V  předtuše fiaska uchýlili se pořadatelé opatrně do  zahrady 
Dělnického domu…” Řečníci vyzývali mladíky, kteří měli nastoupit 
na  vojnu, aby nezdravili své nadřízené, dělníky, ať vezmou do  rukou 
zbraně, a děti, aby vystupovaly ze Sokola a Orla. Jeden z řečníků “velebil 
sovětský ráj na Rusi”. Účast byla slabá, asi 20 dětí a 200 dospělých, akce 
trvala jen přes hodinu. Každopádně soudruzi rudli a přitvrzovali víc a víc.

Školní rok 1922/1923 byl zahájen v pondělí 4. září.

Dnes můžeme připomenout i výročí legendárního fotbalového klubu FC 
Baník Ostrava. Příběh klubu započal 8. září, kdy byl založen SK Slezská 
Ostrava, do první ligy se probojoval roku 1937. Od roku 1952 je v názvu 
Baník.

Datum 13. září před 100 lety bylo dlouho považováno za den, kdy byla 
naměřena nejvyšší teplota na světě. Bylo to v Azízíji v Libyi a udávalo se 
57,8 oC ve stínu. O toto prvenství Libye roku 2013 přišla, protože měření, 
které prováděli Italové, bylo prohlášeno za  neprůkazné. Od  té doby je 

za nejvyšší naměřenou teplotu považováno 56,7 oC z roku 1913 v Údolí 
smrti v Kalifornii.

Lidové noviny přinesly zprávu, že v  noci na  14. září se do  Čertova 
mlýna u  Řečkovic vloupali zloději a  ukradli ubytovaným dělníkům 
prádlo. A z chlívku vytáhli vepře a zabili ho. “Kvikotem vepře probuzen 
byl šafář Leo Špačík v  Čertově mlýnku, vyběhl ven a  vida, co se děje, 
vypálil na poplach několik ran z revolveru, při čemž pachatele vyplašil. 
Přispěchavší četnická hlídka z  Králova Pole nalezla odcizené prádlo 
v  blízkém lese a  vepře s  podřezaným krkem v  blízkém potoku. Jako 
pachatelé byli zjištěni tři mladíci z Husovic.”

Dne 17. září byl v  Brně založen Klub moravských skladatelů. Prvním 
předsedou se stal Leoš Janáček.

Dne 19. září se narodily dvě sportovní legendy, olympijští vítězové Dana 
a  Emil Zátopkovi. Dana Zátopková (+13. 3. 2020), rozená Ingrová, se 
v roce 1948 poprvé zúčastnila XIV. olympijských her, pořádaných v Lon-
dýně. Poté závodila na  všech olympiádách až do  XVI. her, pořádaných 
v roce 1960 v Římě. Pro Emila Zátopka (+24. 6. 2001) byly olympijské hry 
v roce 1948 také první. A olympiáda pořádaná v Melbourne roku 1956 
poslední. 

Ve  dnech 22. až 24. září se v  Brně konaly oslavy 100. výročí narození  
J. G. Mendela, přírodovědce, fyzika, objevitele zákonů dědičnosti. Sešlo 
se mezinárodní vědecké shromáždění, byla uspořádána výstava dokladů 
o Mendelovi a byl slavnostně odhalen Mendelův pomník v areálu kláš-
tera na  Starém Brně. Oslavy byly ukončeny zájezdem do  Moravského 
krasu. Letos podobné oslavy, ale 200. výročí narození Mendela, probíhají 
rovněž.
Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internet.

Mgr. Dana Malíková

Knižní a hračkový
bazárek v Řečkovicích
Zveme Vás na řečkovický knižní a hračkový bazárek,
který se koná 8. 9. 2022 od 15.00 do 18.00 v prostorách
OC Vysočina před místní pobočkou Knihovny J. Mahena
za každého počasí. Přijďte vyměnit, darovat či prodat hračky
nebo knihy, které už dosloužily.

prodejní místa pod střechou     kreativní dílnička pro děti     
malování na obličej     malé občerstvení

Kontakt:
swap.reckovice@gmail.com

Marcela Horáčková     Adéla Malíková     MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora     
DDM Helceletka - pobočka Frikulín     KJM Řečkovice

Realizátoři:

8. září od 15.00
v prostorách
OC Vysočina

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

v pondělí 3. října 2022 v 15.00 hodin

DEN SENIORŮ 
NA RADNICI

Vážení senioři, přijďte prožít příjemné  
odpoledne na řečkovické radnici.

Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského  
divadla Brno Aleše Slaniny,

cestopisná přednáška Ing. Lubomíra Sochorce 
s názvem PERLY ULOUPENÉ NA CESTÁCH

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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Řečkovicko-mokrohorské finance
Za krátký čas budeme na prahu podzimu, a to je čas, kdy začíná první fáze 

tvorby rozpočtu naší městské části na další kalendářní rok. V této souvislosti 
bych chtěl kolem „našich“ financí zmínit pár věcí. Ve svém zaměstnání mám 
finance na starost, proto je mně tato problematika blízká.

Patříme mezi městské části, které se naštěstí nepotýkají s  nějakými 
závažnými ekonomickými problémy. Máme rozsáhlý bytový fond, který 
generuje trvale zisk. Dále je to dáno i  tím, že kromě pravidelných příjmů 
obce zatím stále čerpáme i  další peníze z  různých účelových finančních 
transferů, například z města, ministerstev atd. Je otázkou, jak to v této složité 
a ekonomicky nejisté době bude dále, případně v jaké výši se tyto příspěvky 
budou pohybovat. Proto vidím jako nezbytně nutné hledat rezervy a úspory 
i u sebe. Podle mého názoru je máme dost značné.

Vycházím ze svých poznatků z  práce v  kontrolním výboru v  tomto 
volebním období. Již delší dobu jsme dostávali signály o tom, že především 
v  oblasti investic a  majetku není situace zcela optimální. A  to nám minulý 
rok odstartovaná kontrola rekonstrukce Nového náměstí potvrdila. 
Na velmi důležitém odboru správy majetku je totiž dlouhodobě nedostatek 
pracovníků, což vede k  tomu, že zakázky nejde důsledně kontrolovat. Tak 
se stalo, že dodavatelské firmě bylo zaplaceno za  něco, co bylo uděláno 
špatně nebo dokonce vůbec. I přesto, že provádějící firma část peněz vrátila, 
není celá záležitost doposud stále dořešena. Zodpovědnost za  tento stav 
padá na politické vedení radnice, protože o problému již dlouhou dobu ví 
a problém není efektivně řešen. Zakázek takového rozsahu je za rok v naší 
městské části realizováno hned několik, nemusí jít navíc jen o stavební práce, 
ale třeba i o opravy a údržbu majetku. Při pěkném počtu tří místostarostů, 
které u  nás máme, se nabízí řešení, že by jeden z  nich byl určen právě 
pro oblast ekonomiky a  kontroly investic. S  tím souvisejí i  další věci, jako 
jsou třeba kontroly letitých smluv na  pronájmy obecního majetku, jejich 
revize a  aktualizace vzhledem k  současné  míře inflace nebo výhodnosti či 
nevýhodnosti pro městskou část.  Podnětů je hodně, musí být ale politická 
vůle současné koalice se tím zabývat. Vůbec by také neuškodilo, kdyby se 
velké a  drahé investiční akce diskutovaly i  s  občany a  odborníky z  oboru. 

Ti jsou schopni přinést důležité podněty a  informace, které třeba mohou 
úzké skupině radních uniknout. Také na  půdě zastupitelstva by si diskuse 
o milionových výdajích zasloužily mít svůj čas.

Doufám, že se situace v oblasti ekonomiky v naší městské části v dalším 
volebním období zlepší a prostředky budou vynakládány účelněji. Jde přece 
o  peníze nás všech, daňových poplatníků. Promyšleným výběrem toho, 
do  čeho budeme investovat, a  následnou dobrou kontrolou zakázek je 
možné ušetřit na jiné potřebné projekty.

Jiří Prchal, zastupitel
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S POKOROU A KONCEPČNĚ 

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

3

PRO MĚSTSKOU ČÁST

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.
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ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Pohled na práci zastupitele
Tímto krátkým článkem bych chtěl navázat na  své předešlé články 

o  volených zástupcích, obecném fungování radnice a  také o  kontrolním 
výboru. Jak mnozí jistě vědí, vrcholným orgánem obce je její zastupitelstvo 
a  jeho členy jsou volení zastupitelé. Zastupitel má více pravomocí než 
pouze hlasování na  zasedáních zastupitelstva. Může předkládat návrhy 
na projednání zastupitelstvu obce, radě obce nebo výborům a komisím. Dále 
může vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a  její jednotlivé 
členy, na  předsedy výborů, na  statutární orgány právnických osob, jejichž 
zakladatelem je právě obec. Zastupitel též může požadovat informace 
ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, a to od zaměstnanců obce 
zařazených do  obecního úřadu, od  zaměstnanců právnických osob, které 
obec založila nebo zřídila. 

Z  výše uvedeného nám vyplývá, že by zastupitel měl být zejména 
nositel informací, člověk, který by měl být schopen o  věcech diskutovat 
a přinášet objektivní úhel pohledu na problematiky spojené s  fungováním 
obce. Já osobně vnímám pozici zastupitele i tak, že by měl mimo hlasování 
o  usneseních na  zasedáních hlavně maximálním možným způsobem 
informovat obyvatele. To samozřejmě může činit při osobním kontaktu se 
svým okolím, ale také proaktivně prostřednictvím médií či sociálních sítí.

Proto nás v  poslední době může mrzet, když někdo napíše v  Řeči či 
na sociálních sítích výrazy jako dezinformace a polopravdy, ať již v souvislosti 
s  pivovarskými sklepy, rekonstrukcí Palackého náměstí či dalšími citlivými 
záležitostmi. Je právě úlohou zastupitele nabídnout objektivní úhel pohledu, 
pozvat k  věci skutečné odborníky, podívat se na  problém z  více stran 
a korektně informovat občany obce. I na zastupitelstvu samotném by také 
měla být diskuze, což je pro demokratický systém přirozené. Za důležité také 
pokládám, že musí být vždy uvedeno více zdrojů informací a  alternativní 
zdroje by neměly být označovány jako deziformace či polopravdy. Zastupitel 
by měl být především člověk, ke kterému mají občané důvěru, měl by mít 
morální kredit a také mít přirozenou touhu o věcech diskutovat a o těchto 
věcech potom informovat.  

Ondřej Štaud, zastupitel městské části 

12 let se staráme o naši čtvrť
a rádi se budeme starat dál

Marek Viskot
starosta Řečkovic a Mokré Hory
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Jubilejní desátý ročník Sportovního  
dětského dne v Řečkovicích a Mokré Hoře
Sportovní dětský den již neodmyslitelně patří k  naší městské části. 

Kvůli covidu jsme museli chvíli počkat na uspořádání jeho jubilejního de-
sátého ročníku. Po vynucené odmlce si tak ve sportovním areálu ZŠ No-
voměstská mohly děti z městské části opět vyzkoušet nejrůznější sporty 
od  futsalu přes házenou, florbal, zápas až po  volejbal nebo basketbal. 
Vedle toho si také mohly užít doplňkový a soutěžní program, který tra-
dičně vyvrcholil předáním cen těm nejlepším účastníkům v jednotlivých 
kategoriích z  rukou  starosty a  také aktivního sportovce Marka Viskota. 
Opět bych chtěl tímto moc poděkovat všem zapojeným sportovním or-
ganizacím, které se na akci nejen prezentují a aktivně spoluutváří její pro-
gram během posledních deseti ročníků, ale hlavně během celého roku 
věnují spoustu času a úsilí rozvoji dětí po sportovní stránce. V neposlední 
řadě patří také velký dík Oldřichu Gardášovi za neutuchající technickou 
podporu akce, Josefu Jelínkovi za vřelé podmínky a pomoc, 1. NH BRNO 
za pomoc s organizací a DDM Frikulín za pomoc s organizací zábavného 
programu pro děti. Věřím, že těch prvních deset ročníků konání této akce 
ukázalo, že má smysl pro všechny zúčastněné, a  doufám, že se stejně 
dobře vydaří i další desetiletka.

Filip Hrůza, místostarosta

Skautská tábořiště a letošní tábory

Naše skautské středisko, které působí v  Řečkovicích, disponuje již 
dvěma tábořišti. U Uhřínova, nedaleko Velkého Meziříčí, máme tábořiště 
od roku 2003. Stromy, které jsme tehdy zasadili, již unesou bez problému 
i dospělé skauty. Na louce pod vedením Jožky Bořeckého vznikl prostor-
ný srub, který přes léto slouží jako kuchyně a jídelna pro přibližně 40–50 
táborníků. Tábořiště si získalo velkou popularitu i mezi jinými skauty, tak-
že v něm v minulosti probíhalo několik celorepublikových vzdělávacích 
kurzů a akcí.

Již třetím rokem táboříme na  našem tábořišti nedaleko Podolí nad 
Bobrůvkou, které se nachází přibližně 10 km severně od Křižanova. Zde 
máme k dispozici zázemí v menším srubu a v maringotce. Kapacitně jsou 
obě místa již poměrně vyrovnaná.

Letos jsme na  těchto tábořištích pořádali celkem 10 táborů. Jeden 
skautský oddíl vyjel tábořit do Novohradských hor. Tímto jsme poměrně 
přesvědčivě překonali střediskový rekord v počtu táborů. 

Velkou výhodou skautských táborů je, že je pořádají oddíly a skupi-
ny, které fungují během celého roku. Děti se tak navzájem znají, mají tu 
kamarády a rodiče mají důvěru ve vedoucí, protože mají možnost s nimi 
spolupracovat delší dobu. Děti vnímají tábory jako jedno velké dobro-
družství. Bydlí ve stanu s kamarády, zapojují se do her, sportování, vaření, 
někdy přijdou zajímavosti ve formě nočních her, jízdy na koni či návštěvy 
místního chovatele krav. Starší při činnosti přirozeně pomáhají nováč-
kům si zvyknout, a dochází tak k postupnému přejímání odpovědnosti. 
Při všech těchto společných zážitcích pak vznikají přátelství na celý život.

Jirka Libus – Chem, vedoucí skautského střediska v Řečkovicích

NAŠE DĚTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Dopoledne 
Viléma Tella

akce pro kluky a holky od 5 let
Již 10. ročník proběhne

v sobotu 1. října 2022 od 9:30 do 12:30
na hřišti „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
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DĚJE SE V BRNĚ

Občanské návrhy Dáme na vás slouží 
ke zlepšení života v Brně

Od  letošního jara mohou 
obyvatelé Brna využívat ob-
čanské návrhy Dáme na  vás 
jako další z  participativních 
nástrojů, které umožňují li-
dem zapojit se do správy a ří-
zení města. 

Do  občanských návrhů 
Dáme na vás mohou obyva-
telé města celoročně podá-
vat veřejně prospěšné návr-
hy i  bez konkrétní finanční 
částky či umístění, návrhy 
regulativního charakteru či 
ideové myšlenky na  zlepše-
ní kvality života v  Brně. Ob-
čanské návrhy slouží městu 
i  jako zásobník dobrých ná-
padů, které mohou pomoci 
město dále rozvíjet. Podané 
návrhy sbírají podporu, a  ty, 
které dosáhnou minimální hranice podpory, budou předloženy k projed-
nání vedení města. Rada města Brna následně rozhodne, zda se bude 
návrh dále zpracovávat a realizovat.

V  galerii na  stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest desí-
tek návrhů, které mohou Brňané s trvalým bydlištěm v Brně podpořit či 
odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. Tento účet velká 
část Brňanů již využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu za odpady, 
takže představuje velmi snadnou možnost hlasování.

Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás a pojďte s námi vylepšit 
život v Brně!

Tým Dáme na vás

3. ČÍSLO – pOdzim 2022 – zdARmA 

 ČT VRTLE TN ÍK  PRO BRNĚNSKÉ  SEN IORY

S E N I O R  Ž U R N Á L

S
  TÉMA ČÍSLA:

Kdo se stále učí, 
zůstává mladý 

Školní léta ve 
filmu

str. 8

Veterináři bez 
hranic: Stárneme 
spolu

str. 9

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

Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748

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.

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

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

HLEDÁM šikovného člověka na průběžné ošetřování hrobu  
v Brně-Řečkovicích. Tel: 605896 101, pouze SMS!

Nemáte čas nebo energii na Vaši zahrádku? Pak hledáme právě  
Vás. Rodina se čtyřmi dětmi hledá zahrádku za údržbu či symbolický 
nájem. Řečkovice a okolí do 30 km. Tel.: 606 150 507

NABÍZÍM ÚPRAVU MALÝCH PŘEDZAHRÁDEK, čištění,  
stříhání, výsadba, poradenství. Tel: 608 113 890

Sháníme byt 2+kk nebo 2+1 v Brně do 6 mil. Kč. T:728311455

Hledám chatu/ chalupu do 60 km od Brna. T:725087561

KOUPÍM byt 1+kk/1+1 v Brně. T:722326448

PRONAJMU garáž na ulici Uprkova. Tel: 720137971

KOUPÍM STARÉ pohlednice, bankovky, vyznamenání, militaria,  
filmové plakáty apod.  Tel. 608 420 808

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE v obci Česká u Brna (Brno-venkov)  
úklid reprezentačních prostorů firmy. Čas: od 7:00 – 13:00 hod 
DÉLKA PRACOVNÍ DOBY: 6 hodin (dle šikovnosti) 
NÁSTUP: 9/2022, PLAT: až 15 000,-Kč. Možnost chození jen  
některé dny v měsíci, jako přivýdělek k zaměstnání nebo formou 
brigády. 

HLEDÁM osamělé přátele. Pouze SMS: 605 896 101

ŽENY A MUŽE s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha.  
Tel: 602 595 682, email: pph.kolarik@seznam.cz

Čtvrtletník pro brněnské seniory 
SENIOR ŽURNÁL

Začátkem září vychází 
nové číslo časopisu SENIOR 
ŽURNÁL, jehož vydavatelem 
je Sociální nadační fond. 
Časopis je určen seniorům 
města Brna a  jejich rodin-
ným příslušníkům. Vychází 
každého čtvrt roku a  je po-
skytován zdarma. Najdete 
jej v  infocentrech jak Ma-
gistrátu města Brna, tak 
na úřadech městských částí, 
je distribuován do  domovů 
pro seniory a dalších zařízení 
sociálních služeb, i  do  orga-
nizací, které se na  seniory 
zaměřují. Můžete jej najít 
ve  vozech Dopravního pod-
niku města Brna. Lze si jej 
i  stáhnout (viz QR kód). Ča-
sopis přináší seniorům i  je-
jich rodinám informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče vůbec, 
nabízí poučné i zábavné články, ale také hry ve stylu trénování paměti, 
luštění křížovek apod. 

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při tvorbě časopisu 
spolupracuje s městem a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.

www.socialni-nadacni-fond.cz



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ZÁŘÍ:
Fotbal – městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
4. 9.  SK Řečkovice : Start Brno B 16:00 hod. 
18. 9.  SK Řečkovice : Obřany 15:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Národní házená – 2. liga mužů skupina B (hřiště ZŠ Novoměstská) 
1.NH Brno – v sezoně 2021/2022 konečné 5. místo  
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Futsal (orelské sportoviště na Družstevní) 
3. A třída muži 
10. 9. a 24. 9.  celodenní program 9:00 – 16:30 hod. 
aktuálně na: www.orlak.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. FORTUNA liga mužů (fotbalový stadion Srbská) 
3. 9.  Zbrojovka Brno : Bohemians Praha 16:00 hod. 
17. 9.  Zbrojovka Brno : FK Teplice 16:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Basketbal – CHANCE ŽBL (velká hala) 
30. 9.  KP Brno : Chomutov 17:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Házená – extraliga mužů (malá hala) 
4. 9.  SKKP Brno : Dukla Praha 17:00 hod. 
17. 9.  SKKP Brno : Tatran Prešov 17:00 hod. 
24. 9.  SKKP Brno : Cement Hranice 17:30 hod. 
aktuálně na: www.handballbrno.cz

Futsal – 1. liga mužů (velká hala) 
2. 9.  HELAS Brno : Ústí nad Labem 20:00 hod. 
27. 9.  HELAS Brno : Liberec 19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz

TIP MĚSÍCE:
Lední hokej – 1. TIPSPORT Liga (hokejová hala Rondo)
HC Kometa Brno zahajuje sezonu 2022/2023 těžkým 
zářijovým rozpisem zápasů:
1. kolo 15. 9. KOMETA – Karlovy Vary 18:00 hod.
2. kolo 18. 9. České Budějovice - KOMETA
3. kolo 23. 9. KOMETA - Kladno
4. kolo 25. 9. Liberec - KOMETA
5. kolo 27. 9. Třinec - KOMETA
6. kolo 30. 9. KOMETA – Hradec Králové
aktuálně na: www.hc-kometa.cz

Termínovou listinu na  měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do  15. 9. 2022  
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT
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STaLO SE:  Zlaté ocenění pro KP BRNO

Po  stříbrné příčce v  rámci 
města Brna byla loňská, le-
gislativně i pořadatelsky ná-
ročná EuroCupová “bublina” 
basketbalistek  vyhlášena 
nejlepší akcí Jihomoravské-
ho kraje za roky 2020 a 2021. 
Prestižní ocenění si ve  vel-
kém sále brněnského SONO 
Centra převzal společně 

s kolektivem spolupracovníků také hlavní organizátor akce a dlouho-
letý zastupitel naší městské části Richard Foltýn (druhý zprava).

20.
ZÁŘÍ

ŘEČKOVICKÝ SILÁK

SILOVÝ ČTYŘBOJ PRO 
VEŘEJNOST 

- Shyby (nadhmatem - max. počet) 
- Kliky na nízkých bradlech 

(max. počet) 
- Převracení pneumatiky 

ŽENY 40kg MUŽI 50kg (limit 1min) 
- Výskoky na bednu  

(limit 1min) 

KATEGORIE 
MUŽI / ŽENY  od 15 let 

16:30 - 19:00

Doprovodný program  

ZAVÍRÁNÍ LÉTA 
- skákací loď 

- - překážková dráha 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
Soutěž pořádá  

TAK HELLAS BRNO z.s. 
WWW.ZAPASBRNO.CZ 

Workoutové hřiště 
Horácké nám. 15 

TAK HELLAS BRNO 
STARTUJE  

NOVOU SEZÓNU
Jako každý rok se na konci prázdnin společně sešli zápasníci ve Slou-

pu v  Moravském krasu. Chlapce i  děvčata z  celé republiky zde čekaly 
každodenní dvoufázové tréninky, přizpůsobené různým věkovým skupi-
nám, zkušenostem a individuálním potřebám. Soustředění nás takzvaně 
probudí před sezónou, která nám začne hned zostra mezinárodním tur-
najem. Dne 10. září pořádáme Velkou cenu Brna u příležitosti 125. výročí 
založení našeho oddílu.

Pokud se k nám chcete připojit a zajímá vás, co můžete očekávat v no-
vém školním roce, podívejte se na naše webové stránky www.zapasbrno.
cz, kde najdete termíny tréninků jednotlivých skupin.

TAK Hellas nabízí dětem všestrannou pohybovou průpravu se zapo-
jením všech svalových partií, vhodnou i jako přípravu pro jiná sportovní 
odvětví. Pořádáme tréninky různých věkových skupin, které si můžete 
během září přijít kdykoliv vyzkoušet, a pokud se vám u nás zalíbí, může-
te se stát členy týmu. Pro děti ve věku 3-6 let nabízíme kroužek FITKID. 
Zde se zaměřujeme především na koordinaci pohybů a získání základ-
ních dovedností. Starší děti se již věnují specifické gymnastické, silové 
a kondiční přípravě pro zápas. Přijďte se podívat a vyzkoušet si, co obnáší 
zápasnický trénink. Klub nabízí rovněž zázemí ve formě občerstvení, cvi-
čení ve fitness centru nebo v kruhovém tréninku pro veřejnost.

Budeme se na vás těšit. 
Za TAK Hellas Brno, z. s.  

Ing. Petra Skalická, Ph.D., místopředsedkyně
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ORELSKé OKéNKO
Orelské léto bylo jako vždy nabité. Školní rok jsme ukončili hned dvě-

ma akcemi. První, ještě červnová, byla připomínkou sta let, kdy se v Brně 
konal obrovský Orelský slet, kterého se tehdy zúčastnilo na 50 tisíc ná-
vštěvníků z mnoha koutů světa. Oslavy probíhaly celý víkend, v sobotu 
se u nás na nově postaveném „běžeckém oválu“ na Horáckém náměstí 
běžel Memoriál Josefa Bořeckého na  400  metrů, kterého se zúčastnilo 
391 běžců. Pro vytrvalostní běžce byl připraven závod na 1609 m. 

Malí účastníci orelských oslav měli připravena stanoviště, na kterých 
si mohli vyzkoušet atletické disciplíny, projet na koloběžce dopravní hřiš-
tě, hodit míčem na basketbalový koš. Dále si mohli vyzkoušet svou obrat-
nost s florbalovou hokejkou nebo vidět opravdické teepee. 

Byli jsme svědky napínavého fotbalového utkání celků Orla Vyškov 
a Orla Židenice. Jejich míč vykopli starosta Orla Řečkovice Petr Bořecký, 
generální sekretářka Orla Kristina Horáková a náměstek primátorky Petr 
Hladík, který celé akci udělil záštitu.

Chtěl bych moc poděkovat ostatním místním spolkům a  organiza-
cím, které působí v naší městské části a oslav sletu se zúčastnily, soko-
lům, skautům, Avametu a  městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 
za finanční podporu. 

V  neděli orelské oslavy pokračovaly slavnostní mší v  kostele u  Jezui-
tů a průvodem v krojích s historickými prapory až do Denisových sadů, 
kde probíhal kulturní program a uskutečnily se závody v běhu do schodů. 

V  sobotu, kdy  jsme si  připomínali v  Řečkovicích sto  let od  velkého 
Orelského sletu, vylétli naši skvělí orelští futsalisté kategorie U 13 a U 15 
na  Mistrovství České republiky ve  futsale, které se  konalo v  Ostravě. 
Po sérii vyrovnaných zápasů, kde naši hoši dokázali obstát v celorepubli-
kové konkurenci, jsou naši malí orlíci vicemistry České republiky ve futsa-
lu v obou kategoriích. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za příkladnou 
reprezentaci, a  hlavně trenérům za  to, že  tým dovedli na  tak vysokou 
sportovní úroveň. 

Jak skončil školní rok a  my jsme si odpočinuli, mohli jsme se  pře-
sunout k  tradičním táborům. Uskutečnily se  čtyři příměstské tábory. 
Dva futsalové, jeden tenisový a prázdniny zakončil florbalový. Celkem se 
během prázdninových táborů na Orláku vystřídalo 80 dětí. Velké díky pa-
tří vedoucím a trenérům, kteří se o děti během prázdnin starali.

Zlatým hřebem orelského léta byl pobytový tábor v krásném areálu 
Jasenka v Zubří u Nového Města na Moravě. Mladí futsalisté strávili čas 
se svými trenéry, kdy si  intenzivně zdokonalovali svou futsalovou hru. 
Letos díky celotáborové hře procestovali s merunou celý svět, mohli si 
zahrát třeba v Africe nebo na Antarktidě. Nakonec se dostali až do Kata-
ru, kde se pořádalo Mistrovství světa ve futsale. Vítězný tým účastníků, 
který vyhrál celotáborovou hru, se zúčastnil velkého finále, kde si zahrál 
proti svým trenérům. Stejně jako vloni jsme si tábor užili. Měli jsme ra-
dost z toho, že můžeme trávit čas všichni spolu, a nechtělo se nám domů.

S orelským pozdravem Zdař Bůh 
Petr Bořecký – starosta jednoty 

Basketbalový oddíl
KP BRNO

vicemistr ČR 2017/2018
účastník EuroCupu

a vítěz Českého poháru 2018

ZVE DO SVÝCH
ZELENO-BÍLÝCH ŘAD
DÍVKY NAROZENÉ
V ROCE 2010 A MLADŠÍ

PŘIJĎTE SE NEZÁVAZNĚ PODÍVAT NA NÁŠ
NEJBLIŽŠÍ TRÉNINK A DÁT SI KOŠ.

V sezoně 2022/2023 začínáme od 12.9.2022,
každé pondělí a čtvrtek 14:30-15:30, hala Vodova

Více informací VÁM podá vedoucí SpS:

Monika Stehlíková
tel.: 777 624 447, e-mail: monika.sivrova@seznam.cz

nebo trenérka nejmladších mini:

Edita Šujanová
tel.: 604 181 474, e-mail: sujanova.edita@gmail.com

Richard Foltýn - předseda a generální manažer
tel.: 724 835 465, e-mail: foltyn.r@volny.cz

Kénik DO-TO-HO…!!!

KP Brno kp_brno

WWW.KPBRNOBASKET.CZ

Řečkovický fotbal oslavil „devadesátku“
Sobotní oslavy 90 let fotbalového SK Řečkovice se vydařily. Vedle pro-

gramu pro děti se na hlavní hrací ploše odehrálo několik utkání mládeže, 
staré gardy Řečkovic a na závěr se utkal výběr SK Řečkovice s výběrem 
Zbrojovky Brno, který přivedl Tomáš Polách, dlouholetá opora Zbrojovky 
a řečkovický obyvatel. Na trávníku se mimo jiné představili Petr Švanca-
ra, předseda českého biatlonu Jiří Hamza, basketbalista a ředitel ZŠ No-
voměstská Josef Jelínek, hokejista Toronto Maple Leafs Filip Král, Pavel 
Šustr, Jan Trousil a také starosta naší městské části Marek Viskot. Po atrak-
tivním průběhu zvítězil výběr Zbrojovky 8:5. Řečkovickým fotbalistům 
přejeme hodně úspěchů do dalších let.

Martin Otčenášek, člen zastupitelstva městské části
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POZVÁNKY

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
pod záštitou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

pořádá

dne 9. – 10. 9. 2022
43. ročník turistického dálkového pochodu  IVV

BRNĚNSKÁ 
PODKOVA

Start a cíl:  budova bývalého pivovaru,  
Palackého nám. 9, Brno-Řečkovice
9. 9. trasa pěší: 100 km – start 20.00-21.00 
10. 9. trasy pěší: 8, 16, 27, 40, 50 km, 
         start: 6.00-10.00  trasy 8 a 16 km do 14.00 
cyklotrasy:  18, 30, 60 km  
         start: 6.00-14.00

Ukončení pochodu:  10. 9. v 20:00

Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli diplom  
a malou pozornost. Občerstvení zajištěno.

Startovné:  děti do 6 let zdarma, ostatní 30 Kč.

Informace: 606 276185, pokorny.mvdr@centrum.cz, www.kct-msr.cz
 602970786, mach.ek@seznam.cz

„Brněnská podkova“ je okružní trasa, která spojuje konečné stanice MHD. 
Trasy pochodu vedou nádhernou přírodou, převážně lesy v okolí Velké 
Baby, Lelekovic, Jinačovic, Soběšic až do Bílovic nad Svitavou.

Ohlédnutí za Vavřineckými hody
Letošní již 31. Vavřinecké hody připadly na víkend 6.-7. srpna. Poča-

sí vyšlo skvěle, a tak není divu, že se akce opět těšila velkému zájmu – 
do hodového areálu si během soboty a neděle našlo cestu víc než tisíc 
návštěvníků. Hudební část zajistily stejně jako předchozí roky kapely 
Zdounečanka, Stereo a Jánoch. Moderování hodů se tentokrát ujal herec 
Městského divadla Brno Milan Němec. Program po oba dny jako tradičně 
zpestřovali svými tanečními vystoupeními stárci. 

Na příští Vavřinecké hody se můžeme těšit 12. a 13. srpna 2023.   


