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Vážení spoluobčané,
letní prázdninové měsíce jsou minulostí, při-
chází nový školní rok. Jako prakticky každoroč-
ně i letos bylo přes prázdniny nutné stihnout
dokončení některých oprav a investic ve ško-
lách. Časově i finančně nejnáročnější akcí byla

rekonstrukce zdravotně technických instalací včetně stavební
části a elektroinstalací v pavilonech D a E na ZŠ Novoměstská.
Celkové náklady činily 4,3 mil. Kč bez DPH. Na této částce se významně
podílelo město Brno. Zmíněné pavilony zůstávaly posledními, kde
ještě rekonstrukce ZTI a elektra neproběhla. Na ZŠ Novoměstská tak
máme v tomto ohledu splněno.

Ti z vás, kteří v průběhu léta zavítali k radnici, kostelu či areálu
bývalého pivovaru, si patrně všimli, že zde probíhá rekonstrukce
městského bytového
domu na Palackého
náměstí. Jedná se
o vskutku důkladnou
rekonstrukci již téměř
stoleté budovy. Dům
dostane nové vnitřní roz-
vody (voda, kanalizace,
elektřina, plyn atd.), nové
vnitřní schodiště
a podlahy a také nová
okna a zateplení fasády.
Na tuto investici jsme zís-
kali dotaci 8 mil. korun
z Fondu bytové výstavby.
Celková cena činí 9,5 mil.
korun bez DPH. Práce
budou probíhat do kon-
ce roku. 

Druhý srpnový ví kend se v  městské části nesl ve znamení
26. Vavřineckých hodů. Po pátečním hodovém zvaní a precizním
vztyčení máje v sobotu ráno se v sobotu odpoledne vydal hodový
průvod tradiční cestou směrem k areálu bývalého pivovaru. Zde stárci
v čele s hlavním párem Marií Jelínkovou a Davidem Hudcem převzali
hodová práva a zábava mohla začít. Ke zdárnému průběhu víkendo-
vého programu přispěl moderátor Zdeněk Junák, pracovníci radnice
a další lidé na organizaci se podílející, a hlavně perfektně sehraná
chasa. Všem chci moc poděkovat. Příští rok se hody uskuteční 10. až
12. srpna. 

Na závěr mi dovolte popřát šťastné vykročení do nového školního
roku všem dětem a žákům a pracovníkům mateřských a základních
škol v Řečkovicích a Mokré Hoře. Jmenovitě, přeji hodně úspěchů
a elánu nové ředitelce MŠ Škrétova Mgr. Blance Sáčkové, protože se
jedná o její první rok ve funkci. 

Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na své 38. schůzi 28. června 2017 rada:
• souhlasila s přijetím účelového finančního daru 81 120 Kč od skupiny

rodičů Základní školou Brno, Horácké náměstí, určeného na plat asis-
tenta pedagoga, který bude pracovat ve třídě 4. A ve školním roce
2017/2018, 

• souhlasila s přijetím daru – učebních pomůcek (notebook a 3 tablety,
vybavené výukovým software pro základní školy) – Základní školou
Brno, Horácké náměstí, a Základní školou Brno, Novoměstská, od sta-
tutárního města Brna, 

• doporučila Bytovému odboru MMB a orgánům města jako podklad
pro zpracování projektové dokumentace I. etapy záměru zástavby
pozemku p. č. 49 v k. ú. Řečkovice vybrat studii zpracovanou architek-
tonickou kanceláří ARCHIKA – architektonická projekční kancelář, s. r. o.,
a požádala Odbor územního plánování a rozvoje MMB o změnu Územ-
ního plánu města Brna, spočívající ve změně funkčního využití pozemku
p. č. 49, k. ú. Řečkovice, z návrhové smíšené plochy obchodu a služeb
(SO) na návrhovou plochu bydlení všeobecného (BO) a pozemků
p. č. 48/38, 48/31 a 32, k. ú. Řečkovice, z plochy komunikace a veřejného

prostranství místního významu na návrhovou plochu bydlení všeo-
becného (BO) a ve zvýšení indexu podlažní plochy (IPP) na výše vyme-
zených plochách na 1,7.

Na své 39. schůzi 26. července 2017 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statutárního

města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporu-
jících lidové tradice v režii městské části – Letní noci 2018 ve výši
40 000 Kč a Vavřineckých hodů 2018 ve výši 200 000 Kč,

• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava prostoru
kolem nákupního centra Vysočina“ nabídku přeloženou uchazečem
CESTAV, stavební společnost, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným ucha-
zečem, 

• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 207 
s Ing. Zdeňkem Sendlerem na zpracování projektové dokumentace na
akci „Revitalizace Palackého náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora“, kterým se prodloužila lhůta provádění díla do 15. 12. 2017.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Doprava v Řečkovicích a Mokré Hoře
I když naše městská část z hlediska hustoty dopravy není v úplně nešťast-
né pozici, nárůst dopravy cítíme a musíme ho řešit a některými opa-
třeními se snažit již nyní předejít možným kritickým situacím. Mělo by
sice jít o celoměstskou spolupráci, ale také jde o iniciativu samotných
městských částí, neboť ty nejlépe vědí, co je v této oblasti nejvíce pálí.
Tato spolupráce se ještě příliš nerozvinula. Jednotlivé městské části
svoje požadavky na změnu organizace dopravy (přechody, světelné
značení, zastávky MHD, omezení rychlosti, parkování apod.) musí
k posouzení a realizaci postoupit Odboru dopravy Magistrátu města
Brna. Ten je pochopitelně zahlcen podobnými požadavky z celého Brna,
a tak nastává doslova souboj o upřednostnění požadavků jednotlivých
městských částí. Tohoto klání se účastníme bohužel také, a tak se stále
připomínáme, stěžujeme si a urgujeme vyřízení našich žádostí. 
V uplynulých dvou letech jsme podali za naši městskou část více než
deset návrhů na zlepšení dopravy a v některých z nich jsme přímo rea-
govali na podněty vás, občanů. Jedná se například o změnu organizace
dopravy na základě provedené studie v úseku Vážného – Palackého
náměstí – Hapalova, kde stále stoupá hustota dopravy, dále přechody

na Gromešově, zábradlí u školy na Uprkově apod. Přiznám se, že poma-
lost reakce Odboru dopravy MMB na naše požadavky mě velmi trápí.
Skutečnost, že sami nemůžeme umístit jedinou dopravní značku nebo
přechod pro chodce, se nám nelíbí a osobně si myslím, že členové
vedení jednotlivých městských částí musí vyvinout jistou snahu o změnu
tohoto systému. Za vedení městské části chci říct, že se určitě pokusíme
společný postup iniciovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Krátce z historie… názvy ulic
Vraťme se ještě jednou k některým řečkovickým
a mokrohorským ulicím, jež nesou jména po lidech,
kteří byli během 2. světové války zavražděni kvůli
své odvaze, snaze postavit se nepříteli, ochotě
pomoci jiným nebo jen byli ve špatný čas na špat-
ném místě. V minulém příspěvku jsem psala o ulicích
Bohatcova, Gromešova a Cupákova. Lidé, po nichž
jsou tyto ulice pojmenovány, byli spjati s operací
Silver B. Ulic, jež dostaly své jméno po osobách 
s tragickým osudem určeným 2. světovou válkou,
je však víc…

První obětí byl Richard Hapala, který žil se svými
rodiči v Řečkovicích. Hned na začátku války, roku
1939, odešel do Velké Británie, kde byl přijat do RAF.
Zahynul roku 1941 s celou posádkou, když byl jejich
letoun omylem sestřelen anglickým stíhačem. Aktiv-
ně se do bojů zapojil i František Vrána, důstojník
1. čs. armádního sboru v bývalém SSSR. Padl roku
1944 v bojích o Dukelský průsmyk. Neví se přesně
jak, buď byl zastřelen po opuštění zasaženého 
tanku, nebo byl zajat a po výslechu zastřelen.

Řada dalších byla popravena či zahynula v kon-
centračních táborech, kam byli posláni za svoji
odbojovou činnost. Václav Mařík byl před válkou
starostou řečkovického Sokola. Zapojil se do odbo-
jové skupiny Obrana národa, byl zatčen, roku 1941
poslán do Osvětimi, kde následujícího roku zahynul.
Podobný osud měl i Ladislav Jandásek, pedagog
a činovník Sokola. Zatčen byl za účast ve skupině
Obrana národa. Zemřel roku 1942 v Osvětimi. Za
činnost ve stejné odbojové skupině byl popraven
roku 1943 i František Malík, úředník z Řečkovic. Umu-
čen nacisty v Osvětimi roku 1942 byl také Petr Alexej
Olšanský, řečkovický úředník. Ve stejném čase
v Osvětimi umírá i František Kolařík, odborný učitel
v Řečkovicích a Medlánkách. Poslán do koncentrač-
ního tábora byl za podíl v sokolském odboji. 

V Mauthausenu roku 1942 byl za rušení veřejného
pořádku a pro přípravu vlastizrady popraven pro-
fesor František Koláček. Jen o pár dní dříve zde zahy-
nul Jan Vážný, profesor a právník, zapojený do
ilegálního hnutí vysokoškolských pedagogů. V Praze
na Pankráci byl roku 1943 popraven Vojtěch Měřič-
ka – pro velezradu, přechovávání zbraní a ukrývání
účastníků odboje. V říjnu 1944 byl zatčen řečkovický
rodák, úředník ve Zbrojovce Jaroslav Kron. Zatčen
byl na Moravském náměstí po konfkliktu s dvěma
gestapáky. Při předvádění k výslechu se pokusil
o útěk, byl postřelen, výslech pokračoval i v sanitce,
v nemocnici pak zemřel. Určitě sem patří i důstojník
Rudé armády, který padl v osvobozovacích bojích
v dubnu 1945 a jehož jméno nese ulice Tumaňa -
nova.

Nakonec je třeba se zmínit o jediné ženě, dívce
Boženě Antonínové. Ta se sice neúčastnila otevře-
ného protestu proti fašistickému režimu, ale i tak
kvůli válečné situaci zemřela. Jako další mladí lidé
z ročníku 1924 byla totálně nasazena na práci do
Říše. Po dovolené se rozhodla nevrátit se zpět, byla
však zatčena a trest si odpykávala ve věznici na Orlí.
Po ukončení trestu měla být poslána opět do
Německa. Dne 20. listopadu 1944 došlo k ničivému
náletu spojeneckých vojsk. Paradoxně tento nálet
měl směřovat na chemické závody v Polsku. V Brně
tehdy zemřely stovky lidí. Jedna z bomb zasáhla
i věznici na Orlí, kde bylo zabito 40 vězňů. Mezi nimi

i 20letá Božena Antonínová…

A tak tu máme ulici Hapalovu, Vránovu, Kolaříkovu, Jandáskovu,
Olšanského, Vážného, Malíkovu, Maříkovu, Měřičkovu, Kronovu, Tuma-
ňanovu a Boženy Antonínové. Třeba by osoby, jejichž jména ona místa
nesou, potěšilo, když už nemohli prožít své životy, že si na ně dnes občas
vzpomeneme, že jsme vděční, že jsme hrdí, že tu kdysi žili mezi námi.

Mgr. Dana Malíková

Richard Hapala

František Vrána

Ladislav Jandásek

Petr Alexej Olšanský

František Koláček

Jan Vážný

Vojtěch Měříčka



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 3

Na kus řeči s Lucií Říhovou
Když jsme si na dubnové schůzi redakční rady
rozdělovali rozhovory s jednotlivými pracov-
níky radnice, byl jsem rád, že jsem ulovil roz-
hovor s matrikářkou Lucií Říhovou. Jednak je
to sympatická a pohledná mladá dáma, jed-
nak jsem za dlouhá léta svého působení
v zastupitelstvu i jako oddávající úzce spolu-
pracoval s většinou matrikářek, včetně Lucie.
Při rozhovoru jsme si společně zavzpomínali
na některé originální příhody při svatebních
obřadech, které jsme zažili. Jenže práce matri-
kářky, to nejsou jen zmíněné sňatky. Těch kaž-

dodenních, všedních povinností je podstatně více. 

Luci, přibližte prosím našim čtenářům, co vše práce matrikářky v současnosti
zahrnuje.

Já pracuji na naší radnici už od roku 2001, jako matrikářka pak od roku
2003. To jsem musela absolvovat zkoušku zvláštní způsobilosti pro práci
na úseku matriky, abych mohla tuto práci zastávat. Pro území naší městské
části a pro městskou část Brno-Ořešín tedy zpracovávám evidenci naroze-
ných dětí, evidenci sňatků a evidenci úmrtí, vyřizuji agendu týkající se jména
a příjmení. Kromě toho na místě označeném evropsky unijně Czech Point
(Český podací ověřovací informační národní terminál) vydáváme výpisy
z Rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemo-
vitostí, provádíme konverzi dokumentů z listinné do digitální formy a naopak.
Provádíme též vidimaci listin a legalizaci podpisů. Nad uvedené úkoly matri-
kářky vedu evidenci našich jubilantů, organizuji vítání nových občánků
a několik dalších drobností. 

Jednání s občany chce někdy mimořádnou dávku trpělivost a sebeovládání.
Neujedou Vám někdy nervy?

Neměly by. Někdy je to skutečně na hraně, to zvlášť, když začnou létat
vzduchem ze strany občanů hrubé vulgarismy. Nebývá to často, ale všude
mezi občany existuje skupina chronických kverulantů neboli „prudičů z pře-
svědčení“, kteří se potřebují někde vybít. Oni si mohou dovolit k úředníkovi
státní správy prakticky cokoliv, my se musíme snažit vždy zachovávat deko-
rum. Ale jak jsem již řekla, to jsou opravdu výjimky.

Nyní otázka, na kterou se těším – Co sňatky? Já si jako oddávající pamatuji na
některé zcela kuriózní okamžiky, které člověka zaskočí. Zažil jsem jich několik
a vím, že se na ně nelze připravit.

Organizaci svateb po té řadě let zvládám, a myslím, že úspěšně. Podstatná
je souhra mezi oddávajícím a matrikářem. Tady všechno klape bez problémů.
V současnosti funkci oddávajících zastávají starosta, oba místostarostové
a dva členové rady. Se všemi se mi dobře spolupracuje. Někdy skutečně
může nastat chvíle, kdy je člověk bezmocný. To se však stalo jen jednou, to
když jeden z hlavních aktérů svatby nepřišel.  

Já se zase mohu pochlubit svatbou, kdy se nevěsta do svatebního protokolu
podepsala třemi křížky nebo když nám jiná nevěsta začala při obřadu málem
rodit. Máte též nějakou nezapomenutelnou perlu?

Vzpomínám si na ženicha, který byl „pod vlivem“ snad všeho, co existuje.
Udržet ho na nohách byl zcela mimořádný úspěch. To zákonem požadované
souhlasné „ano“ se mu nakonec povedlo a nám se všem obrovsky ulevilo.
Nebo si pamatuji na jiné svatbě dusnou atmosféru mezi rodinami ženicha
a nevěsty. To napětí v síni se dalo takřka krájet. Připomínalo to Sicílii. Neza-
pomenutelná byla též jedna nevěsta již středního věku, oděná v tak prů-
hledné krátké róbě, že všichni žasli. Nezřídka se dostavují na svatby i zhrzené
milenky, které na klidné, přátelské a uvolněné svatbě dokážou způsobit
pocity rozpaků a trapnosti a radost všech zúčastněných tím zkazit.  

A co registrovaná partnerství?

To se nás naštěstí netýká. Registraci provádí pro celý Jihomoravský kraj
pouze matriční úřad radnice ÚMČ Brno-střed.

Je v současnosti něco nového, něco, co dříve tak časté nebylo a co musíte nyní
řešit? 

Za jakýsi módní trend je možné v posledních letech označit dávání něko-
lika křestních, často velmi netradičních a exotických jmen dětem nebo
změny příjmení po partnerovi, aniž by byli rodiče zákonně sezdáni. Občas
zazní i přání duplicity příjmení žen – tedy příjmení po manželovi a příjmení
rodné. A rovněž žádosti o užívání příjmení v nepřechýlené podobě – tedy
bez koncovky  –ová u ženského příjmení. Tady je někdy obtížné žadatelkám
vysvětlit, že ne všechno je u nás možné, že existují pevná pravidla, která je
třeba respektovat. Zde je zapotřebí trpělivost při vysvětlování. A stejně je
to někdy marné. My jsme povinni se řídit dikcí zákona a je jen na žadatelce,
jak se s tím problémem vyrovná. 

Luci, děkuji Vám za čas, který jste mi pro tento rozhovor věnovala, a přeji Vám
ve Vaší práci matrikářky i při další činnosti na radnici hodně úspěchů a minimum
prudičů.

S Lucií Říhovou si povídal Ivan Koláčný

Brněnské dny pro zdraví
Ve dnech 25. 9.–27. 9. 2017 proběhnou v rámci BRNĚNSKÝCH
DNŮ PRO ZDRAVÍ v našem PÍSEČNÉM CENTRU přednášky
a otevřené hodiny. Vše je pro návštěvníky ZDARMA. Nenechte
si ujít zajímavé přednášky a bezplatné hodiny cvičení 
v písku.

Nezapomeňte, že je u nás nutné se přezout či vyzout do ponožek. Těšíme
se na Vás.
Veškeré info na WWW.PISECNECENTRUM.CZ.

PONDĚLÍ 25. 9. 2017
15:30–16:30 Kdo je dula a jak pomáhá – přednáška 

(Mgr. et Mgr. Jana Rosa Prajznerová)
17:00–18:00 Vliv jizvy na naše tělo, léčení starých i nových jizev – přednáška

+ praktické ukázky (Mgr. Hana Malachovská)
18:30–19:30 Bowenova masáž – přednáška a ukázky 

(MVDr. Mgr. Kateřina Chvátalová, Ph.D.)
20:00–21:00 cvičení – otevřená hodinová lekce zdarma – CHI-KUNG 

(Hanka Husáková)

ÚTERÝ 26. 9. 2017
8:30–15:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

10:00–10:30 klidné cvičení v písku pro dospělé: ABY ZÁDA NEBOLELA 
11:00–11:30 cvičení v písku i mimo něj: JOGA PRO SENIORY 50+
14:00–14:30 cvičení v písku pro děti 6–12 let: SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA,

 AKTIVACE NOŽNÍ KLENBY
15:30–16:30 Jak zpracovávat léčivé byliny - přednáška - mast, krém, tinktura,

olej, sirup (MVDr. Mgr. Kateřina Chvátalová, Ph.D.)

17:00–18:00 Vhodná péče o naše chodidla z fyzioterapeutického pohledu –
přednáška + praktické ukázky cvičení v písku 
(Mgr. Hana Malachovská)

18:30–19:30 Kreslení pravou mozkovou hemisférou – přednáška 
(Mgr. Martina Šopfová Bajerová)

20:00–21:00 cvičení – otevřená hodinová lekce zdarma TAI-CHI 
(Hanka Husáková)

V průběhu celého dne výroba papírových srdíček.

STŘEDA 27. 9. 2017
16:00–17:00 Význam rituálů v životě ženy – přednáška 

(Mgr. et Mgr. Jana Rosa Prajznerová)
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O Písečném centru s Martinou Šopfovou

V prostorách bývalé Veselé kavárny na Měřičkově od září nově funguje
Písečné centrum. O co se vlastně jedná, jsem se ptal provozovatelky centra
Martiny Šopfové.

Co si mají pod Písečným centrem čtenáři představit? Asi to nebude celoroční
 pískoviště pro děti, že?

Písečné centrum je prostor, který je v České republice ojedinělý, neboť
polovinu podlahové plochy tvoří jemný bílý křemičitý písek. Druhá polovina
je pokryta kvalitním vinylovým povrchem s korkovou vrstvou. V centru
budou probíhat různé typy klidových cvičení a v dopoledních hodinách
bude centrum určeno pro programy s dětmi. V tomto případě bude písek
sloužit i jako pískoviště na hraní, jak jste to správně pojmenoval.

Jaký je o tyto aktivity mezi lidmi zájem?

Klidová cvičení jsou v dnešní době velmi populární a vyhledávaná, v nabíd-
ce centra najdete REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, JÓGU, TAI-CHI, MOHENDŽODÁRO,
CHI-KUNG a jiné. Hodně jsem si zakládala na tom, aby skladba nabízených
druhů cvičení byla zajímavá a neopakovala se. Oslovila jsem uznávané
 lektorky a byla jsem ráda, že moji nabídku cvičit v centru přijaly. Některé
z nich dokonce opustily prostory v centru Brna. Jako jednu z největších
výhod centra vnímají právě onu netradiční možnost cvičení v písku. 

Co je na cvičení v písku tak zajímavé?

Písek jako takový je nestabilní povrch, díky kterému je člověk nucený při
cvičení zapojit hluboké stabilizační svalstvo. Samotný přímý kontakt s pískem
působí také blahodárně na naši psychiku, mnoho lidí si ihned vybaví pří-
jemné pocity, jaké měli u moře, když chodili v písku.

Jsou nějaké druhy cvičení, které nabízíte, díky písku výjimečné?

Mám radost, že se mi podařilo navázat spolupráci s uznávanou fyziote-
rapeutkou Mgr. Hanou Malachovskou. Vymyslely jsme programy, které
jinde v Brně v kombinaci s pískem nenajdete. Díky tomu rodiče mohou své
děti umístit do cíleného programu pro správné držení zad a formování
nožní klenby. Právě pro klenbu nohy je písek jedinečným podpůrným pro-
středkem. Dále jsme s fyzioterapeutkou navrhly rehabilitační cvičení pro

dospělé ABY ZÁDA NEBOLELA, JÓGU PRO SENIORY AVEČERNÍ JÓGU, to vše
s možnou konzultací osobních zdravotních potíží.

Rozhodně doporučuji nebát se a vyzkoušet ukázkové lekce i dalších
druhů cvičení, jako je tai-chi, chi-kung, mohendžodáro a další. Lidé tyto
druhy cvičení tolik neznají, a tak jsou zdrženliví. Určitě se není čeho bát.
Naopak jsem přesvědčena, že budou velmi mile překvapeni i tím, jaké
ozdravné procesy pro lidské tělo tato cvičení mají. 

Jak jste vlastně na něco takového přišla?

Nápad s pískem jsem dostala před několika lety, když jsme byli u moře.
Sama jsem lektorka kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou, vždy
u moře tvořím z písku sochy a písek jako materiál mám opravdu ráda. Říkala
jsem si, že by bylo hezké, kdyby byla možnost být v kontaktu s pískem kdy-
koliv. Poté přišla možnost prostorů bývalé Veselé kavárny, a mám radost,
že se můj záměr líbil radě naší městské části a podpořila jej. 

Třeba z písečné pláže mám zkušenost, že má člověk písek úplně všude a těžko
se ho zbavuje. Jak to máte uděláno u vás v centru?

Já osobně mám písek ráda a tento pocit nemám. Je ale pravda, že pro
někoho nemusí být písek až tak příjemný, proto centrum nabízí i pevnou
plochu. Lidé si tak mohou vybrat, zda budou cvičit v písku nebo na pevné
podlaze.

Máte nějaké další plány, které chcete uskutečnit, pokud se projekt Písečného
centra podaří?

Jedním z plánů jsou programy pro malé děti od jednoho roku až po před-
školáky, které budou inspirovány principy montessori, dalton a dalšími.
Během prvního pololetí budu dávat dohromady množství pomůcek pro
rozvíjení jemné i hrubé motoriky ruky, ale také pomůcky, které děti v budouc-
nu využijí ve škole v matematice, češtině a jiných předmětech. Všechny tyto
pomůcky budou využívat písek. V centru také bude k dispozici kinetický
tekutý písek, aby si děti mohly modelovat cokoliv, co je napadne. 

Další část mých plánů zahrnuje naše seniory. Jsem velmi ráda, když vidím,
že jsou lidé spokojení – a toto obzvlášť platí pro starší lidi. Moc se mi líbí
trend aktivního stáří, který se u nás teprve rozvíjí a který bych chtěla podpořit.
V centru budu pořádat dvakrát do roka seniorské dny, kde starší lidé budou
mít možnost vyzkoušet si zdarma klidová cvičení, dále zařadím přednášky
a konzultace s fyzioterapeutkou. Také jsme vytvořili kurzy cvičení přímo
pro seniory a v této chvíli jednám o dalších. Byla bych velice ráda, aby si
senioři jakéhokoliv věku přišli vyzkoušet něco nového, co by je mohlo obo-
hatit a přinést jim další radost do života.

A co se týče nejbližšího období, přichystala jsem již v září v centru otevřené
dny, které proběhnou v rámci Brněnských dnů pro zdraví od 27. do 29. září.
Lidé si mohou Písečné centrum prohlédnout, přijít na přednášky nebo si
vyzkoušet cvičení. To vše je pro lidi bezplatné, jen je třeba myslet na to, že
vstup do centra je pouze v ponožkách.

Martino, děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně štěstí s  touto jedinečnou  
aktivitou.

S Martinou Šopfovou si povídal Oliver Pospíšil

Úřad pro Vás rozšiřuje své služby
Na podatelně úřadu městské části je možné od 1. září 2017 si nechat ověřit podpis nebo listinu, popř. požádat o výpis z CZECH POINTU i v mimoúřední
dny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. 

JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

Letos je přihlášeno celkem 97 proměn z celé republiky, které přinášejí svě-
dectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Výstavu
přádá Asociace Entente Florale CZ–Souznění, z. s. Jihomoravský region je
zastoupen těmito proměnami: č. 58 Brno – obnova zahrady vily Stiassni,
č. 59 Brumovice-Mirandie (chráněné bydlení pro postižené), č. 60 Lomnice
uTišnov – obnova kostela Navštívení Panny Marie, č. 61 Pavlov – archeopark
a č. 62 Tišnov – Müllerův dům (muzeum města Tišnova).

Hlasování najdete na http://cestamipromen.cz/hlasovani-o-promenu-
roku. Postup je jednoduchý, najedete na číslo proměny, které chcete

poslat hlas, ťuknete do puntíku pod obrázkem a dále najedete až na konec
všech obrázků – proměn – a potvrdíte  „Hlasovat“. Je možné hlasovat
i z „chytrých“ mobilů. Hlasování o nejkrásnější proměnu roku 2017 skončí
až 30. 4. 2018.

Osobně podporuji kulturní památky Lomnice u Tišnova, přimlouvám se
o vaši podporu proměny č. 60 v hlasování a srdečně vás zvu k návštěvě
městyse Lomnice uTišnova v sobotu dne 9. září, kdy se slaví Den evropských
památek.

Dagmar Fetterová, emeritní pracovnice NPÚ v Brně

9. ročník Národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2017
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J U B I L A N T I
červenec 2017

František HROŠ 91 let
Anna BARTOŠOVÁ 91 let
Dagmar HLOUŠKOVÁ 91 let
Milan PORUBSKÝ 90 let
Miloslav JANÍČEK 85 let
Otto VLACH 85 let
Božena ROSOLOVÁ 85 let
Marie CHMELOVÁ 85 let
Jaroslava VÁŇOVÁ 80 let
Zdeňka ŠUPITOVÁ 80 let
Věra HEJNOVÁ 80 let
Eliška TRNEČKOVÁ 80 let
Jiří STEINMETZ 80 let

srpen 2017
Rudolf FINTES 94 let
Emílie MOLIŠOVÁ 92 let
Marie VÍTOVÁ 91 let
Marie JAHODOVÁ 90 let
Marie HOLUBÁŘOVÁ 90 let
Jindřiška PETROVÁ 90 let
Vladimíra KLEINOVÁ 85 let
Vladimír RAŠOVSKÝ 80 let
Stanislav KOTAS 80 let
Anna JANDOVÁ 80 let
Ludvík KRECHLER 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Vážení rodiče,
jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?

Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!

15. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd

4. 9.–31. 10. 2017 
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny

5. 10. 2017 / 14.00–17.00  
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře
knihovny na pobočce ve vaší městské části

Bohatý doprovodný program

Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra
Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt rov-
něž podpořily úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

Jana Kuncová, mluvčí KJM

Život na sběrném středisku
očima obsluhy

V Řečkovicích mají občané města Brna k dispozici jedno sběrné středisko
na ulici Hapalova. Otevřeno je sedm dní v týdnu, a tak se tady pracovníci
nezastaví. V pondělí začínají ve 13 a končí v 18 hodin. Úterý až pátek mají
otevřeno od 9 do 13 a od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin. Sběrné středisko jsme navštívili, abychom zjistili,
jestli na něm všechno klape, jak má.

„Jsme jediné zastřešené sběrné středisko,“ v nadsázce žertuje pan Petr,
který tady pracuje jako obsluha. Středisko je totiž umístěné pod přiva-
děčem na Svitavy. „U nás je to jako v mraveništi, hlavně na jaře a na podzim.
To k nám jezdí kvanta a kvanta odpadu. Třeba za víkend máme 6 kontejnerů,
které jedou na spalovnu, šest kontejnerů bioodpadu a podobně,“ vypráví.
„Myslím, že jsme takoví odpadoví rekordmani v porovnání s ostatními brněn-
skými středisky.“ 

Dříve je tady trápily návštěvy mimo pracovní dobu, rozházené kon-
tejnery a spousta nepořádku. To vyřešili instalací kamery, která vše moni-
toruje, a tak noční návštěvy utichají. „Řečkovičtí jsou bezproblémoví lidé.
Můžu srovnávat, mám řadu středisek prochozených. Jen bych poprosil, nene-
chávejte si odvoz odpadu na poslední chvíli, nemám už třeba volné místo
v kontejneru a nemůžu vás vzít,“ radí Petr. Tady platí, kdo dřív přijde, ten
dřív mele. Kromě odpadu tady berou i věci do REUSE pointu, což je těší,
protože nemusí vše vyhazovat. Mají radost, když si lidé věci kupují a sem
tam najdou i nějaký ten poklad, který dlouho hledali. „Trochu bych to chtěl
oživit, tak se nestyďte, donášejte a odnášejte věci, ať se nám to tady trochu
točí,“ vyzývá Petr, který nám o sobě na závěr řekl, že je rád mezi lidmi
a práce ho baví, protože je různorodá.

Bc. Martin Drozd, vedoucí oddělní komunikace
SAKO BRNO, a. s.,

Cvičení na radnici
Po prázdninové přestávce opět začínáme cvičit ve dvou skupinách od
11. 9. v 10 a 11 hod. dopoledne v sále zastupitelstva na radnici. Mohou
se přihlásit i nové zájemkyně, pár volných míst ještě máme.

JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu
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PLACENÁ INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech,
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově
=SLEVA 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, Tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu a francouzštinu všechny věkové kategorie, 
vč. prázdnin podle domluvy. Opravuji úkoly. Mám VŠ vzdělání v oboru 
+22 let praxe. E-mail: hajkohan01@seznam.cz. Tel. 775 104 820.
PRONAJMU garáž na ulici Novoměstská (pod benzinovou pumpou).
Informace na mob. tel. 607 523 086 mezi 17.00 – 18.00 hod.
Poptávám byt v Řečkovicích, nejlépe Horácké nám. Děkuji. T.: 739 826 409
Stále HLEDÁM  RD v této oblasti. Nabízíte? T: 607 127 906
Mladá rodina HLEDÁ zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích a okolí. 
Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131
HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky. 
Seriozní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894
PRODÁM novou nerezovou vložku do komína průměr 120 mm, 
délka 7 m. Tel.: 737 525 755.
PRODÁM 6 let starý závěsný kotel BAXI 240i, s ohřevem vody 60 l. 
za 5 000 Kč. Tel.: 737 525 755
Hodiný manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou bytů 
a rodinných domů. Tel.: 737 859 336
PONAJMU garáž na ulici Kárníkova, Brno-Řečkovice – dlouhodobě. 
Od listopadu. Tel: 728 554 388
***PEČUJTE O SVÉ NOHY*** navštivte nové pedikérské studio na 
Měřičkové 18 a nechte se hýčkat. Objednávejte se kdykoliv na tel.: 774 688 575. 
Více info na www.m-pedikura.webnode.cz. Těším se na Vás! 

NÁVRHY interiérů kuchyní, koupelen, dětských pokojů, úpravy domů 
a bytů, bezbariérové úpravy, rekonstrukce, jednání s úřady. T.: 728 557 948
Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, přijme na dlouhodobou brigádu:
1) řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele. Požadujeme: 
práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), denně 3-4 hodiny (od cca 815 hod.), 
mzda 70 - 90 Kč/hod., ŘP + praxe v řízení osobního automobilu.
2) pracovnici/ka na balení zboží do balíků. Požadujeme: práce cca 2x týdně 
(pondělí a čtvrtek), denně 2-4 hodiny (od cca 1100 hod.), mzda 70 - 90 Kč/hod., 
fyzickou zdatnost. Možnost obsazení obou pozic dohromady.
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz.
PRODÁM Peugeot 206 obsah 1,4 l., 91 140 km, ABS, garážovaný, stáří 
14 roků, 1. uživatel, cena dohodou. (+ 7 ks pneumatik) Tel.: 777 046 234.
Firma TRON podnikající v oblasti LED osvětlení HLEDÁ brigádníky
do výroby. Vhodné hlavně pro studenty, MD, důchodce. Délka směn 
dle dohody. Testování osazených LED, balení, pomocné práce na osazovací 
lince. Práce v čistém prostředí v nové budově v Brně-Řečkovicích.
Kontakt a další informace: sulakova@tron nebo tel. 541 420 727.
Tradiční česká rodinná firma TRON elektronické součástky, zabývající 
se LED technologiemi HLEDÁ pro nové pracoviště v Brně-Řečkovicích 
ELEKTROMECHANIKA. Práce na SMT stroji, osazování a montáž aplikací z LED
diod a LED pásků. Nutná alespoň základní orientace ve slaboproudé
elektrotechnice, vyučení elektro slaboproud a praxe je velkou výhodou.
Hledáme spolehlivého člověka na dlouhodobou spolupráci, HPP, 
jednosměnný provoz. Prosím pošlete svůj životopis na e-mail sulakova@tron.cz
nebo volejte tel. 541 420 727. Rádi Vás pozveme k pohovoru 
a budeme se těšit na spolupráci.
VRÁNA PO ŠKOLE
…aneb Rozcestník u vrány (na Vránově ulici č. 39 v Brně-Řečkovicích)
Vzdělávací centrum zaměřené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
z 5., 7. a 9. ročníku ZŠ, individuální doučování a další vzdělávání dětí 
(kurz anglického jazyka pro 5. ročník) pod vedením zkušených pedagogů.
Kromě toho nabízíme: Zvítězíme nad slohem (jednodenní tematické kurzy),
Kroužek mladých spisovatelů, Semináře pro rodiče (i děti) vedené 
odborníky z oblasti pedagogiky. Kontaktní informace: www.vranaposkole.cz,
Tel.: 776 649 500, e-mail: vranaposkole@seznam.cz

ZÁJEZDY PRO SENIORY

Velký Meder
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory do termálních
lázní Velký Meder na Slovensku.
Odjezd ve středu 20. září 2017 v 7:30 hod. od zastávky
MHD Řečkovice, Palackého nám. (ve směru do Králova Pole),
návrat do 21:00 hodin.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo:
604 949 436, v pracovních dnech od 16:00 do 20:00 hod.
Pořádá Klub seniorů Palackého nám. 11 s podporou městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Mikulov
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Mikulov -
prohlídka historické části města, Dietrichsteinská hrobka, Svatý
kopeček s Křížovou cestou, jeskyně Na Turoldu. 
Odjezd v úterý 26. září 2017 v 7:30 hod. od konečné zastávky
tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně ve dnech 14. 9. a 21. 9. 2017 v době 
od 15:30 do 16:00 hod. před přednáškou v Klubu seniorů, Ren-
čova 5. Cena zájezdu 200 Kč. Pořádá Klub seniorů Renčova 5
s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Milotice – Čejkovice – Mikulov
Jednodenní autobusový zájezd pro seniory v trase: Milotice –
prohlídka zámku, Čejkovice – prohlídka areálu společnosti
SONNENTOR s. r. o. (výrobce bioproduktů – čaje, bylinné směsi,
koření), Mikulov – prohlídka historické části města, kostela sv.
Mikuláše a kostela sv. Anny (Dietrichsteinská hrobka).
Odjezd ve středu 27. září 2017 v 7:30 hod. od budovy radnice
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.
11, návrat do 19:00 hodin.
Přihlásit se lze osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je
možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice
městské části ve dnech 6. září a 20. září 2017 od 15:30 hod. 
do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové nebo v pracovních 
dnech od 6. září do 20. září 2017 na tel. číslech 723 106 228
a 731 552 632. Cena zájezdu je 200 Kč. Pořádá Klub seniorů
Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 7

Neobvyklé okolnosti vzniku Sboru Páně CČSH v Brně-Řečkovicích – 2. část
Stačilo málo, a Sbor Páně CČSH v Brně-Řečkovicích nikdy nespatřil světlo
světa. Obstrukce komunistických úřadů a měnová reforma zhatily veškeré
dosavadní úsilí věřících. Impulz k posunu tak přišel až roku 1954 a jeho
původcem byl nečekaný činitel – počasí. Při pobožnosti konané na staveništi
„hned při vstupu s. farářky Svobodové za oltář se strhl prudký vítr, s oltáře
spadl svícen a odletěl stranou. Také pozadí … se důkladně kymácelo, takže
byla oprávněná obava, že spadne na sestru farářku. (…) S oltáře odvál vítr
poznámky k promluvě a zavíral knihy a pod.“ A právě špatné počasí vnuklo
věřícím myšlenku, jak se přes frustrující začarovaný kruh jednání s úřady
posunout z místa. Stále stojící starý domek z konfiskátu začali adaptovat,
aby mohl sloužit pro vykonávání pobožností, což bylo řešení průchozí přes
církevní oddělení KNV. Ve skutečnosti se ale jednalo o pouhou záminku,
neboť cílem bylo v sousedství vybudovat vysněný kostel. Řečkovičtí proto
zahájili „adaptaci“ domku v místech, kde měla stát severní stěna nového
sboru, nyní zapovězeného pojmu: „Už jsme neříkali Husův sbor, stavba
sboru a pod., nýbrž adaptace bohoslužebné místnosti, někdy také získání
vlastní střechy nad hlavou.“ O plánu bylo vyrozuměno pouze deset lidí –
a biskup Václav Janota. Ten v červnu na staveništi nejdřív odsloužil boho -
služby, a poté odešel do bytu jedné z místních rodin, kde byl do problematiky
„adaptace domku“ zasvěcen. „Bratr biskup poslouchal, opravil, radil, schválil
– a slíbil všemožnou pomoc.“ Věřící v Řečkovicích tak po letech usilovného
snažení rezignovali na spolupráci s komunistickými úřady a rozhodli se vzít
další osud vlastního sboru plně do svých rukou. Riskantní počin, i proto
bylo s plánem obeznámeno pouze jedenáct lidí.

„Krajský národní výbor písemně povolil rekonstrukci bohoslužebné míst-
nosti asi v polovici ledna roku 1955“, pochvaloval si kronikář Jindřich Fuks.
S prací na samotné budově nového sboru se pak započalo v dubnu – Řeč-
kovičtí ovšem, jak již bylo zmíněno výše, nežádali na KNV o povolení ke
stavbě kostela, nýbrž pouze  „letního shromaždiště“ vedle schválené mod-
litebny v domku – což bylo úřady povoleno. Věřícím při této snaze najít
okliku v byrokratickém labyrintu zákazů, plánů a nařízení výrazně pomohla

skutečnost, že drtivou většinu práce vykonávali nejhorlivější členové sami,
bez pomoci stavebních firem, tedy poměrně anonymně. Stejným způsobem
získávali materiál (nejčastěji ze sutin staveb zničeným během světové války)
z nejrůznějších koutů Brna. Další jednání s úřady se neslo v duchu žádostí
o postupné vylepšování. Nejdříve bylo kvůli silnému větru povoleno vyzdění
prostorů mezi pilíři, posléze – tentokrát kvůli dešti – též zastřešení.  „Za celý
rok 1955 jsme odpracovali 6131 hodin. Tak vysoká číslice svépomoci svědčí
jistě nejlépe o bezměrné touze po vlastním stánku bohoslužebném. Svědčí
také o obětavosti příslušníků a o jednotné myšlence těch, jimž svěřeno
nemalé břímě vésti náboženskou obec.“ Vše směřovalo ke šťastnému  konci.

Sbor Páně byl slavnostně otevřen 30. června 1957 za účasti patriarchy
Františka Kováře a brněnského biskupa Václava Janoty. Průvod prošel jako
v dobách před druhou světovou válkou Řečkovicemi a radoval se z prvních
bohoslužeb v novém, vlastním sboru. Podle Jindřicha Fukse se dlouho oče-
kávaného momentu zúčastnilo okolo 3000 lidí.  „Kamenný chrám je před-
pokladem pro vznik živého chrámu. (…) Dokončení úpravy sboru v obtížné
době … zavazuje řečkovické věřící k usilovnému vyhledávání Ježíše Krista
a k oddané a pokorné službě,“ zaznamenal kronikář slova patriarchy. „Nyní
už mohu umřít, protože jsem uviděl řečkovický sbor… Je v těchto slovech
stařičkého bratra sumou všechna touha, všechna láska i oběť řečkovických
věřících,“ můžeme číst na stránkách Českého zápasu. Jednalo se o vyvrcholení
téměř třicetiletého úsilí celého zdejšího společenství, o završení dlouhé
a komplikované cesty, plné zvratů a pádů. Vždyť Sbor Páně nebyl pouze
budovou; byl a zůstává odrazem víry řečkovických věřících, tvrdě zkoušených
strastmi druhé světové války i nepřízní od roku 1948 vládnoucího a církvím
nepřejícího komunistického režimu.

Mgr. et Mgr. Jakub Marša

30. červen 1957, slavnostní průvod na Vážného ulici

HORTUS sdružení zahrádkářů podzimní zájezd 2017
Pojeďte s námi za hranice všedních dnů! 
PODZIM: dne 7. 10. 2017 – Těšany, Klobouky u Brna, Pavlov 
cena: člen 240 Kč, děti 170 Kč, nečlen 250 Kč
ZAHRADNICTVÍ 
TĚŠANY - KOVÁRNA
KLOBOUKY U BRNA - VĚTRNÝ MLÝN
ARCHEOPARK PAVLOV

ODJEZDY: vždy ÚMČ Brno-Medlánky v 7:00 hod, Řečkovice konečná tram. 1 v 7:15 hod.
KONTAKT: přihlášky přijímá paní J. Řezáčová, tel.: 604467842 
NEZAPOMEŇTE: senior pasy, průkazy ZTP a podobné.
Pauza na individuální občerstvení bude vždy upřesněna. 
Eventuální změny programu vyhrazeny.

Dva dny před otevřením, červen 1957
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Oslavte mezinárodní den seniorů na Jezírku
Lipka připravuje každoročně při příležitosti Mezinárodního dne seniorů
akci pro babičky a dědečky s názvem Zahradní inspirace na Jezírku.
Letos proběhne v pondělí 25. září od 10 do 14 hodin v areálu Lipky –
pracoviště Jezírko v Soběšicích. Program bude pestrý, můžete se vydat
na prohlídku bylinkových záhonů v relaxační zahradě, poznávat a ochut-
návat jedlé květy a byliny z přírody i ze zahrádky, vyrábět hmyzí hotýlky
a také nahlédnout do proskleného včelího úlu s odborným výkladem.

Areál je bezbariérový, takže se mohou zúčastnit i pohybově znevýhod-
nění účastníci. Program proběhne podle počasí buď venku v zahradách,
nebo v případě deště uvnitř v budově. Podrobné informace najdete na
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. Jezírko najdete na trase mezi Sobě-
šicemi a Útěchovem. Pojedete-li autobusem č. 57, vystupte na zastávce
U Jezírka (pozor, je na znamení). 

Systém tísňového volání
Město Brno prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb a Městské policie Brno rozšiřuje od 1. července 2017 systém tísňového
volání. Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zej-
ména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob
a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedo-
sáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.  

Občan obdrží SOS tlačítko, prostřednictvím kterého se v případě ohrožení
života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní
zásah - kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na
zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie.

SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené
na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispe-
činkem stačí stisknutí tlačítka. SOS tlačítko má také pádový senzor, který
při pádu uživatele automaticky přivolá pomoc. Nespornou výhodou je GPS
lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje a tlačítko fun-
guje i mimo samotné obydlí uživatele, a to nejen v Brně, ale prakticky po
celé ČR.

SOS tlačítko je určeno občanům města Brna, seniorům ve věku od 65 let
a zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu

pro osoby se zdravotním postižením. Systém tísňového volání nelze poskyt-
nout dětem a mladistvým do 18 let, osobám se smyslovým postižením
(neslyšící, hluchoněmí), které nejsou schopny oboustranné hlasové komu-
nikace a osobám, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
schopny pochopit funkci a význam systému a z důvodu postižení moto-
rických funkcí nezvládnou obsluhu SOS tlačítka.

Měsíční úhrada za systém tísňového volání činí 150,- Kč. Zapůjčení SOS
tlačítka bude zdarma.

Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde
obdržíte veškeré informace je Odbor sociální péče MMB (Socio-info
point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo
si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.

pondělí a středa 8:00–17:00
úterý a čtvrtek 8:00–15:00
pátek 8:00–12:00

Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz
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JE KLUB PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY 
OD 6 LET, KTE Í CHT JÍ PROŽÍT 

ODPOLEDNE BEZ NUDY 

KLUB NABÍZÍ TYTO AKTIVITY: 

HRY: 

DESKOVÉ  

TÝMOVÉ  

POKLADOVÉ  

POHYBOVÉ HRY: 

PING-PONG 

FOTBAL 

MÍ OVÉ HRY 

 

TVO IVOU DÍLNU:  

MALOVÁNÍ R ZNÝMI 
TECHNIKAMI 

VYRÁB NÍ ZE SÁDRY, 
HLÍNY, PAPÍRU, 

KORÁLK ... 

KLUB BUDE PO PRÁZDNINÁCH OP T OTEV EN 

19. 9. 2017 od 16.00 do 18.00 hod. 

DÁLE BUDE OTEV EN KAŽDÉ ÚTERÝ A TVRTEK 

 OD 16.00 DO 18.00HOD. 

KLUB NAJDETE NA ADRESE: 

VÁŽNÉHO 6, BRNO – E KOVICE, TEL: 777 035 160 

WWW.CCSHRECKOVICE.CZ 

POBYT V KLUBU JE ZDARMA 

 

Y

 JONÁŠ 

K L 
U B 

PROGRAM OSLAV

14. 9. ČT GRAND PRIX FAVORIT BRNO

OD 16:00 UCI C2 DRÁHOVÝ ZÁVOD V OLYMPIJSKÉM OMNIU

 ELITE, ŽEN A JUNIORŮ

15. 9. PÁ PŘILBA MORAVY

OD 14:00 ZÁVODY MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ

OD 17:00 AUTOGRAMIÁDA ÚČASTNÍKŮ GIRO D'ITALIA

 A MISTROVSTVÍ SVĚTA

 PŘEDSTAVENÍ STUDIE NOVÉHO VELODROMU

 PŘEDSTAVENÍ LEGEND BRNĚNSKÉ I SVĚTOVÉ CYKLISTIKY

OD 19:00 MEZINÁRODNÍ BODOVACÍ ZÁVOD NA 50 KM

 S TRADICÍ OD ROKU 1939

AKCE SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

DDM Helceletka - pobočka Frikulín
Gromešova 1 , Řečkovice
frikulin@helceletka.cz
www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Dny otevřených dveří na DDM Frikulín v září 2017
4. 9.–8. 9. 2017 Klub Frikulín 8:00–13:00
Prohlídka klubu, seznámení se s lektory a činností, vybírání přihlášek.
Možnost přijít si hrát spolu se svými dětmi a strávit příjemné dopo-
ledne. 
Info Zuzana Červinková, tel. 721 079 626.

20. 9. 2017 středa 13:00–17:00
Pro děti v doprovodu bude připraven program, otevřená zahrada
a hry. Možnost předání přihlášek, prohlídka DDM, výtvarných uče-
ben a ostatních prostor, seznámení s lektory.
Info Ivana Bláhová, tel. 775 174 463.

25. 9.–29. 9. 2017 Kroužkohraní (v čase kroužků)
Celý týden ukázkové hodiny všech našich kroužků. Program je
určen pro samostatné děti, ale i v doprovodu rodičů. Máte možnost
seznámit se s lektory Vámi vybraného kroužku a poznat náplň zvo-
leného kroužku. Přijďte to vyzkoušet a hrát si se svými dětmi. 
Info Ivana Bláhová, tel. 775 174 463.

Oficiální zahájení kroužků DDM Frikulín je od pondělí 2. 10. 2017.

DDM  Helceletka - pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice
domino@helceletka.cz
www.helceletka.cz
Informace: Jana Podzemná, tel. 775 803 059

Do našich  kroužků na  školní rok 2017-2018 je možné on-line při-
hlašování – viz náš web.  Zaměřujeme se na pestré a zábavné vý-
tvarné činnosti a keramiku či točení na kruhu pro děti i dospělé.

Nabídka kroužků:
Výtvarky s keramikou pro děti podle věku – předškoláci, školáci
a děti od 11 let. Pondělí–středa, různé časy. Viz nabídka na webu.
Keramika pro školáky s vyzvedáváním ze ZŠ Novoměstská –
úterý a čtvrtek 15:45–16:45. Keramika pro školáky ve středu 
(s možností vyzvednutí ze ZŠ Letokruh), 15–16:30.
Keramika a modelování s možností točení na kruhu pro dospělé
a náctileté, středa 18:15–20:15.
Baby hňácání pro děti od 1,5 roku s doprovodem, úterý 9:30–11.
Baby ateliér pro děti od 1,5 roku s doprovodem, čtvrtek, 9–10:15,
10:15–11:30.
Výtvarné pondělky pro dospělé, cca od 18. hod. 
Točení na kruhu pro dospělé a starší děti. Lektorky prosím kon-
taktujte od září:
Točení se Zorkou: 776 294 388, zora.moudra@gmail.com. 
Točení s Renčou: 731 313 461, rencazaj@gmail.com. 

Srdečně zveme: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 6. 9. 2017,
15–18 hod. Prohlídka dílen, informace o kroužcích, pomoc 
s on-line přihlašováním.
ZKUŠEBNÍ TÝDEN KROUŽKŮ: PO–ČT 18. 9.–21. 9. 2017, 
v časech konání vypsaných kroužků.
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost ve vámi
vybraném kroužku či kroužcích.



Kam vyrazit za sportem?
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hlavní 
partneři:

mediální 
partneři: 

BASEBALL
BASKETBAL
FLORBAL
FOTBAL 
HÁZENÁ
HOKEJ
PLAVÁNÍ
RUGBY
VOLEJBAL
ZÁPAS a další

generální 
partner:

DĚTSKÝ
DEN NÁBORŮ

9. 9. 2017 
NA KRAVÍ HOŘE

MŮŽETE SE TĚŠIT NA ŠIROKÉ
ZASTOUPENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Unie sportovních klubů města Brna ve spolupráci
s Českou unií sportu a STAREZ - SPORT, a.s. pořádají

ostatní partneři: 

NAJDI SI 
SVŮJ SPORT

9:00–18:00

VYZKOUŠEJ
SI SPORT,
KTERÝ TĚ
BAVÍ !

www.dennaboru.cz

Národní házená – 2. liga muži
9. 9.  1. NH Brno – Svinov 16:00 hod.

10. 9.  1. NH Brno – Stará Ves n/O. 10:30 hod.
24. 9.  1. NH Brno – Ostopovice 10:15 hod.
30. 9.  1. NH Brno – Studénka 16:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz (hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída – městský přebor muži
12. 9. SK Řečkovice – Start Brno B 17:00 hod.
16. 9. SK Řečkovice – Obřany 15:30 hod.
30. 9. SK Řečkovice – ČAFC Židenice 2011 15:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz (fotbalové hřiště na Novoměstské)

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga
16. 9. FC Zbrojovka Brno – Liberec 17:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz (fotbalový stadion v Srbské ulici)

Futsal – 1. liga muži
18. 9. Helas Brno– Chrudim 20:00 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz (nová hala)

Florbal – Superliga muži
28. 9. Bulldogs Brno – Sparta Praha 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz (nová hala)

Házená – Extraliga muži
30. 9. SKKP Brno – Jičín 17:00 hod.
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/ (nová hala)

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

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zve občany na

veřejnou debatu o revitalizaci Palackého náměstí. 
Bude představena projektová dokumentace, 

zpracovaná Ing. arch. Zdeňkem Sendlerem na základě studie z roku 2016. 

Prezentace se koná ve středu 20. září v 17:30 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

DEN SENIORŮ NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá 

2. října 2017 v 15.00 hodin Den seniorů na radnici.

Vážení senioři, je pro Vás připraveno hudební vystoupení, aktuální infor-
mace a rady Městské policie Brno a beseda se starostou městské části
panem Mgr. Bc. Markem Viskotem.
Můžete se zúčastnit soutěže o ceny. Pro všechny bude přichystáno
 občerstvení.

Božena Trnková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

#brno2050
město pro příští generace
Jak bude Brno vypadat v roce 2050? Jaké hodnoty a cíle si město do roku
2050 stanoví? Buďte u toho – budoucí podobu Brna můžete teď ovlivnit
i vy! 
Přijďte se seznámit s návrhem VIZE 2050 po první vlně připomínkování
občany. Po představení aktuálního návrhu základních hodnot a cílů města
do budoucna budete mít možnost se ptát náměstka primátora pro oblast
Smart city a diskutovat s ním o strategii města, informatice a elektronizaci
úřadu. Přímo na místě budete moci dát svůj komentář či připomínku
a hlasovat o prioritách města do budoucna. 
Setkání proběhne dne 11. 9. 2017 od 18:00 do 20:00 hod. v zasedací
místnosti ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.
Vybírat, doplňovat či připomínkovat návrh VIZE 2050 můžete také on-
line na www.brno2050.cz až do 21. 9. 2017. V průběhu října a listopadu
bude následně návrh projednáván v Radě a Zastupitelstvu města Brna.
Jaké hodnoty jsou pro další rozvoj a budoucí podobu Brna důležité pro
vás? Tvořte s námi město pro příští generace!
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