
ČERVENEC-SRPEN 2021

Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 7.-8., ROČNÍK XXX

DĚTSKÉ ATRAKCE ZA RADNICÍ
Vstupné sobota: 100 Kč (zlevněné 50 Kč)  |  neděle: 50 Kč (zlevněné 30 Kč)

30.
6.–8. srpna 2021

Pátek 6. 8. 2021
Hodové zvaní
15:00 začátek na radnici, dále směrem:
nákupní středisko • Mokrá Hora •Zápaď • Měříčkova 
Konec v Hospůdce – Orelský klub

Sobota 7. 8. 2021
09:30 Stavění máje
14:00 Vyzvedávání hlavní stárky – Úprkova 8
15:00 Slavnostní průvod stárků od konečné tramvaje č. 1,  
 hraje dechová kapela Zdounečanka
22:00 Kapela Stereo
02:00 Ukončení zábavy

Neděle 8. 8. 2021
10:00 Slavnostní mše v hodovém areálu, po mši koncert  
 Zdounečanky před kostelem
15:00 Zahájení nedělní hodové zábavy, hraje dechová kapela 
 Zdounečanka a cimbálová muzika Jánoch
16:00–18.00  
 Dětská odpolední diskotéka
19:30 Ukončení hodů

Moderuje: Zdeněk Junák – herec Městského 
divadla Brno

Program bude prokládán besedami  
v podání stárků.
Akce se uskuteční dle platných vládních nařízení 
(COVID-19).

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA pořádá



Vážení spoluobčané,
s příchodem letních měsíců se i le-
tos pojí výrazné zlepšení epidemic-
ké situace. Nic by tak nemělo bránit 
tomu, aby se tradiční kulturní a spo-
lečenské akce v  areálu bývalého 
pivovaru uskutečnily, byť některé 
v netradičních termínech. Obnovu-
jeme také vítání občánků a na své si 
dozajista přijdou i  senioři. Budu se 
těšit na osobní setkání.

V létě se naplno rozjíždí realizace význam-
ných stavebních investic v režii městské části. 
Jedná se o  výstavbu nové budovy s  třídou 
a cvičebním sálem v areálu Mateřské školy Mě-
řičkova a také o úpravu hřiště před Sportovním 
centrem TAK Hellas u Základní školy na Horác-
kém náměstí. Vedle toho se zdejší škola dočká 
také rekonstrukce části sociálních zařízení 
a Mateřská škola Kárníkova zase rekonstrukce 
elektroinstalace v suterénu budovy. 

Dlužno podotknout, že jedna investiční 
akce, řízená z  úrovně města, je stále ve  fázi 
získávání územního rozhodnutí. Jedná se 
o  stavbu dvou bytových domů s  třiadvaceti 
byty v  proluce v  ulici Terezy Novákové. Zde 
jsme s městem průběžně diskutovali koncepci 
řešení navazujícího prostoru za oběma domy. 
V prvním z domů je počítáno i s novými pro-
storami pro řečkovickou pobočku Knihovny 
Jiřího Mahena. Ty budou brzy potřeba s ohle-
dem na  to, že se stávající prostory knihovny 
nacházejí ve středisku Vysočina, a to konkrét-

ně v  budově nově patřící společnosti Lidl. 
Nejen proto je v našem zájmu, aby se veřejné 
prostranství za  těmito domy stalo příjemným 
místem a nebylo redukováno na pouhé parko-
viště. Zároveň, ve  snaze zachovat co největší 
podíl zeleně, jsme s pracovníky Bytového od-
boru Magistrátu řešili také otázku umístění 
komunikace, která by, byť pouze jednosměrně, 
vedla z Družstevní ulice na ulici Terezy Nováko-
vé. Rada městské části podpořila variantu bez 
silnice napojující Družstevní ulici, jak je patrno 
z  přiloženého situačního výkresu. Parkovací 
stání, potřebná dle normy, budou v dostateč-
ném počtu jak na povrchu, tak v podzemních 
podlažích a  rovněž přízemí jednoho z  domů. 
Zůstává zachována zelená plocha a  atrium 
za knihovnou. Tento požadavek městské části 
byl adresován Magistrátu a  Radě města Brna. 

V rámci přípravy projektu Řečkovický Hráj 
byl proveden  dendrologický průzkum, který 
sloužil jako podklad k  následnému prokácení 
uschlých částí stromů. V květnu byl vysoutěžen 
dodavatel, který pozemek vyčistí od  suti 
a odpadků.

Rád bych v  tomto článku potěšil také 
cyklisty. Nepočítaně jich využívá trasu vedoucí 
napříč naší městskou částí podél Ponávky až 
do centra města. V určitých úsecích je přitom 
opakovaně voláno po  kvalitnější cestě. Už 
od  roku 2018 je Radou města Brna schválen 
investiční záměr „Cyklistická trasa údolím 
Ponávky – 7. etapa: Podhájí“. Je proto dobrou 
zprávou, že Zastupitelstvo města Brna na svém 
květnovém zasedání vyčlenilo finanční 
prostředky na  projektovou dokumentaci 
týkající se také úseku Podhájí-Karásek. V rámci 
této etapy jde o  vybudování cyklotrasy 
v délce asi 500 m.  Neméně pozitivní zprávou 
je skutečnost, že bude letos v  Brně vysázeno 
v  rámci vítězného projektu participativního 
rozpočtu Stromy pro život celkem 500 stromů, 
z  nichž hned 80 stromů zamířilo do  Řečkovic 
a  Mokré Hory. V  červnu bylo vysázeno 30 
stromů kolem cest v  Zamilovaném hájku 
a  dalších 50 putovalo na  Mokrou Horu 
do  biocentra. Další výsadby připravujeme 
na podzim. Krásné a pohodové léto přeje

Marek Viskot, Váš starosta
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Akce „Vítání občánků“ obnovena 
Vážení rodiče, 
vzhledem k postupnému uvolňování hygienických opatření rozhodlo 
vedení naší radnice o  znovuobnovení akce „Vítání občánků“. Po  delší 
odmlce Vás tímto článkem chceme oslovit a upozornit, že v měsících 
srpnu a říjnu 2021 bychom Vás a Vaše děti opět rádi přivítali v prosto-
rách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 
abychom uvítali nové občánky naší městské části. 
Vzhledem k nevyžádané a dlouhé přestávce se těšíme, že během slav-
nostních setkání přivítáme děti narozené v  minulém i  letošním roce, 
které mají trvalé bydliště v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Pro děti narozené v roce 2020 jsme připravili termín jejich uvítání dne 
21. 8. 2021. 
Pro odevzdání přihlášky dítěte je stanovena lhůta do 21. 7. 2021.
Děti narozené v roce 2021 uvítáme 2. 10. 2021. Zde je poslední den 
pro jejich přihlášení stanoven na 15. 9. 2021.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit u paní Lucie Říhové, kancelář 
č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.
Upozornění: Akce se uskuteční při dodržení aktuálně platných protiepi-
demických a hygienických opatření.

  Odbor vnitřních věcí ÚMČ



Na své 36. schůzi 2. června 2021 rada:
	vzala na vědomí 
	 rezignaci doc.  Ing.  Ivana Maška, CSc., na  členství v  komisi životního prostředí 

a veřejného pořádku RMČ a současně jmenovala novým členem uvedené komise 
Ing. Jiřího Libuse,

	schválila
	 zadávací dokumentaci veřejné zakázky na  stavební práce „Revitalizace parku 

na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“,
	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky na  zpracování projektové 

dokumentace na  akci „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměs-
tí 13“ nabídku společnosti TIPRO projekt, s. r. o., Kociánka 8/10, 612  00 Brno,  
IČ 26944685, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společ-
ností,

	schválila
 nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích 

(pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 
1a, 602 00 Brno, IČ 60350865, za účelem uspořádání koncertu skupiny Vypsaná 
fixa dne 17. 6. 2021,

	schválila
 nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích 

(pozemky a nebytové prostory) s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 
621  00 Brno, IČ 04368851, za  účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický 
festival minipivovarů) ve dnech 20. – 22. 8. 2021,

	schválila
 nájemní smlouvu na  pronájem části pozemku v  areálu bývalého pivovaru 

o výměře 480 m2 za účelem cvičení jógy v období 15. 6. – 24. 8. 2021 s Mgr. Evou 
Hrdličkovou, se sídlem 664 23 Čebín 555, IČ 75638916,

	schválila
 smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru v  Brně-Řečkovicích (pozemky 

a nebytové prostory) s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem 
Banskobystrická 24, 621 00 Brno, IČ 42587123, za účelem pořádání kulturní akce 
(hudební festival „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“) dne 12. 6. 2021,

	zrušila
 výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Revitalizace sídelní zeleně 

v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“.

Na své 37. schůzi 9. června 2021 rada:
	projednala
 upravený Návrh připravovaného územního plánu města Brna,
	vzala na vědomí
 usnesení Zastupitelstva města Brna ze zasedání dne 25. 5. 2021, kterým ZMB po-

žádalo úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci 

úřední, jímž by se prominul místní poplatek za  užívání veřejného prostranství 
spočívající v  umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou 
a předsunutých prodejních míst za dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,

	schválila
 záměr na  změnu podmínek pronájmu, spočívající ve  snížení nájemného 

za pronájem části pozemku p. č. 2384 v k. ú. Řečkovice o výměře 120 m2 (venkovní 
zahrádka restaurace Svatovavřinecký dvůr na Palackého nám.) za rok 2021 jako 
kompenzaci ekonomických ztrát v  důsledku dřívějších protiepidemických 
opatření,

	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace 

bývalé kotelny na novou třídu“ nabídku společnosti FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 
995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ 44961219, a současně schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uvedenou společností,

	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště 

u TAK Hellas“ nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice,  
IČ 27713130, a  současně schválila uzavření smlouvy o  dílo s  uvedenou 
společností,

	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky na  zpracování jednostupňové 

projektové dokumentace (studie) na  akci „Prověřovací a  upřesňující záměr 
parkových úprav Brno-Řečkovice – PARK ROKLE“ nabídku společností RGB 
STUDIO, s. r. o., Renneská třída 787/1a, 639  00, Brno – Štýřice, IČ 27750566, 
a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,

	schválila
 smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., IČ 48529303, 

se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, na rekonstrukci dvou bytových  jader 
v domech Žitná 11 a Novoměstská 15, 

	souhlasila
 s úpravou konceptu parkování v souvislosti s připravovanou investicí města Brna 

„Bytové domy v ulici Terezy Novákové“.
Dana Filipi, místostarostka

všichni, zejména lepším nakládáním s biologickým odpadem, zejména 
se zbytky jídel. K  přemnožení potkaní populace v  jarních měsících 
dochází také dostatkem potravy, získané z  nadměrného krmení ptáků 
v některých lokalitách v době, kdy už ptactvo přilepšovat nepotřebuje, 
naopak potkani se právě rozmnožují. 

Děkuji vám všem za zamyšlení a spolupráci a přeji krásné léto a dětem 
hezké prázdniny.

Mgr. René Černý, místostarosta
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Deratizace v městské části a její 
výsledky

Jistě se mnou budete souhlasit, že letošní příchod jara si dal opravdu 
na čas. Když jsem si již poněkolikáté na jedné z prvních jarních procházek 
všiml hbitě se pohybujících zvířátek, které do  fauny naší městské části 
určitě nepatří, bylo mně jasné, že je potřeba konat. Zadali jsme proto 
provedení průzkumu výskytu potkanů a podobných živočichů ve všech 
lokalitách naší městské části. Výsledek jasně ukázal, že je potřeba při-
stoupit k  celoplošné deratizaci sídlištních ploch. Tato deratizace byla 
provedena v druhé půli května a přinesla následující výsledky, které je 
určitě zajímavé znát. Můžeme totiž všichni mnohému předejít.

 Celkově bylo nalezeno 20 ohnisek výskytu potkanů (potkaní díry či 
jejich soustavy) a deratizováno 486 šachet. Největší soustava potkaních 
děr se nacházela na Horáckém náměstí 8 a na Žitné 21. Deratizace vy-
kázala požer 65 % nástrah, což je na hranici přemnožení. Naštěstí došlo 
k včasnému zásahu, a bylo tak zamezeno mnohým hygienickým rizikům 
a škodám na kanalizaci.

 Ve  sledování výskytu potkanů a  následné deratizaci budeme 
pochopitelně i  nadále pokračovat. K  lepšímu stavu můžeme přispět 
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Zprávy ze zasedání rady městské části

Vážení čtenáři,
redakční rada našeho zpravodaje Vám přeje 

příjemné léto, prázdniny a dovolené plné radosti 
a odpočinku.

členové redakční rady  
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Sláva létu a knížkám

Vážení a milí literární gurmáni,
léto je v  plném proudu - a  ta pohodička sednout si venku na  lavičku 
a začíst se do krásné knížky je k nezaplacení. Nejlepší relax, jaký známe. 
A  protože se s  Vámi rády o  takový zážitek podělíme, budeme Vám 
o prázdninách číst. Toto léto věnujeme dětem a na dospělé přijde řada 
třeba příští rok. Využijeme prostor krásně upraveného parku u kostela, 
kde to opravdu žije. Při cestě na  zmrzlinu jsme si všimly, kolik se tam 
pohybuje dětí a rodičů, takže dobrá příležitost seznámit Vás s úžasnými 
dětskými knížkami. Vybraly jsme brněnské nakladatelství Host, které si 
vede skvěle nejen v této kategorii, ale najdete u nich i perfektní čtení pro 
dospělé. Právě z tohoto nakladatelství budeme číst dětem krátké ukázky 
z  knih, abychom Vám toho ukázaly co nejvíce. Budeme se na Vás těšit 
ve středu 28. 7. a v pondělí 9. 8., vždy od 16 do 17 hodin. Park není zase 
tak rozlehlý, takže se tam určitě najdeme. 

Nezapomeňte také na naše Velké putování za poznáním Knihovny 
Jiřího Mahena, čekají na  Vás kromě naší domovské pobočky ještě 
v  minimálně 11 krásných pobočkách po  Brně. V  každé pobočce si pro 
Vás knihovnice vymyslely zajímavý úkol, za  jeho splnění dostanete 
samolepku do  hrací karty, a  po  návštěvě 12 jakýchkoli poboček se 
dostanete do  losování o  hezké ceny. Soutěžní úkol v  Řečkovicích je 
spojen s osobností básníka, který byl přítelem Jiřího Mahena a svého 
času v Řečkovicích bydlel. Už víte? Tak to je dobře, můžete si k nám přijít 
pro hrací kartu a do soutěže se zapojit.

K  pěknému létu patří pohoda a  zábava, právě takové knížky Vám 
v prázdninové Řeči nabídneme. 

Nejmenším dětem jsou určeny 5minutové ospalé pohádky, Bohatě 
ilustrovaný soubor pohádkových vyprávění, která děti znají z  filmů 
studií Disney a Pixar, a 5minutové Star wars příběhy, jedenáct bohatě 
ilustrovaných zjednodušených příběhů, inspirovaných slavnou filmovou 
sérií. 

Vtipná je první kniha série Deník mopse Kyly Mayové. Baron z Bublin 
alias Bubi je nejroztomilejší mops na světě. Miluje módu, arašídové máslo 
a  svoji paničku Bellu. Když se Bella přihlásí do  soutěže pro vynálezce, 
Bubi jí pomůže vytvořit nejlepší projekt všech dob. Jenže kvůli úskočné 
veverce Oříškovi mops nedopatřením celý projekt zničí. Jestli chce, aby 
jeho panička byla zase šťastná, musí se postavit Oříškovi - i dešti - jednou 
provždy.

Úplným prťátkům jsou určena dvě zajímavá leporela – Jak to žije – 
auta a Jak to žije – bagry.

Velké potěšení přinese další  kniha série Míša a  její malí pacienti 
Aniely Cholewińské-Szkolikové. Začínají prázdniny a  Míša odjíždí se 
svým tatínkem tábořit k  řece. Brzy pozná obyvatele okolní divočiny: 
malou žabičku, rodinku rákosníků a také mrštnou vydru. Když se zvířátka 
dostanou do  potíží, Míša s  Pupíkem udělají všechno pro to, aby jim 
pomohli.

Starší děti mají léto spojené s dobrodružstvím a nevšedními zážitky.
 Totéž nabízí šestá kniha série Alea, dívka moře Tanyi Stewnerové. 

Všichni členové posádky Alfa cru přišli o  své vzpomínky. Jestli chtějí 
zjistit, co se s  nimi stalo, musí se co nejrychleji zase zorientovat. Proč 
po nich jdou? A kdo je ten podivný muž v černém kabátě, který je sleduje 
ze břehu? Alea to ani v tak složité situaci nevzdává a  je připravena své 
přátele za každou cenu zachránit.

Spisovatelka jménem Blanche napsala krásný román pro děti Hati. 
Hati je starý vlk ze skandinávské mytologie, který vypráví dívce Tanaki vlčí 
legendy tří severních národů. Dívka se dozvídá nejen o životě severních 
národů a jejich soužití se zvířaty, o šamanech, bozích, polobozích, obrech 
i trpaslících, ale i o tom, jak důležité je přátelství i pro ty největší samotáře. 

Všichni, nejen děti, jsme se těšili na  druhou knihu série Philipa 
Pullmana Kniha Prachu, která nás zavede do stejného prostředí, v němž 
se odehrávaly romány trilogie Jeho temné esence. Druhý díl je ještě 
napínavější než ten úvodní a doufáme, že ten třetí, závěrečný, na sebe 
nenechá dlouho čekat.

Pro teenagery jsme vybraly fantasy Kouzla rodu Thornů Margaret 
Rogersonové. Elisabeth vyrůstala v jedné z austermérských veleknihoven. 
Od malička procházela kolem spoutaných grimoárů - kouzelných knih, 
které se po osvobození změní v běsnící monstra z kůže a inkoustu. Když 
při útoku na  veleknihovnu jeden z  nejmocnějších grimoárů uprchne, 
Elisabeth se ocitne uprostřed gigantického spiknutí. 

Vůně citronu Sama Xabyssuse vypráví příběh dívky Alison, která je 
přesvědčená o tom, že ji už nic nepřekvapí. Pak ale do její kavárny začne 
chodit Sam. Tichá dívka, která ve dvě přijde, objedná si čaj s sebou, ale 
posadí se s  ním ke  stolečku. Úderem čtvrté se zvedne a  odejde. Jen 
samotná Sam ví, proč to dělá. Kus sebe nechala v rodné zemi a v Anglii 
se teď stará především o  druhé. Svá tajemství si pečlivě střeží a  sdílet 
s  druhými je nepotřebuje. Potom se však něco změní a  ona zatouží 
po pravém opaku.

Pro dospělé čtenáře vybíráme také napětí, ale i  humor a  trochu 
romantiky. Druhým svazkem Buď v  pogodě pokračují historky dvou 
svérázných vypravěčů, otce a  dcery. Zdrojem humoru je v  nich jejich 
osobitý přístup k životu, ale podle sebecharakteristiky Sandry Pogodové 
i  nemotornost, nepoučitelnost, rodinná uhozenost či mistrovství 
v  nepravděpodobnosti. Jde o  pokračování úspěšného bestselleru Hoď 
se do  pogody. Další příběhy herečky Sandry Pogodové a  jejího táty 
Richarda, naservírované jak na zlatém tácu. Autoři se dušují, že vše, co se 
o nich v knize dozvíte, je svatosvatá pravda. 

Čokoládovna Marii Nikolai je první díl nové série. Stuttgart 
na počátku 20. století. Judith Rothmannová, dcera majitele čokoládovny, 
vede privilegovaný život v noblesní čtvrti Degerloch. Její skutečná vášeň 
však patří výrobě čokolády a jednou by ráda řídila podnik. Otec s ní má 
ale jiné plány. Dojedná výhodný sňatek s mužem, kterého Judith nemůže 
nikdy milovat. A  právě v  tu chvíli jí zkříží cestu charismatický Viktor 
Rheinberger, jenž si hodlá ve Stuttgartu vybudovat novou existenci. 

Monse Kalentofta Vám nemusíme představovat. Spisovatel přichází 
se zbrusu novou sérií detektivek Palma Diptych. Stockholm 2015: Emme, 
jediná dcera Tima a  Rebecky Blanckových, odlétá na  Mallorku na  svoji 
první dovolenou bez rodičů. A už se nikdy nevrátí. Palma 2018: španělská 
policie uzavírá případ Emmina zmizení jako nevyřešený, ale zdrcený otec 
se s tím odmítá smířit. První díl má název Dívej se, jak padám. 

Kdo z  Vás se těší na  čtvrtý díl historické ságy Křišťálový klíč – 
Hejnické pastorále Vlastimila Vondrušky, nebude zklamán, tedy snad 
jen tím, že čtvrtým dílem série končí, Sága sleduje osudy sklářského rodu 
Heřmanů od konce 17. století až po  revoluční rok 1848. V závěrečném 
dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně zpět do vlastnictví rodu 
Heřmanů, ačkoli je to v časech, kdy se severočeskému sklářství už nevede 
zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom, co 
započali, a jak už to tak bývá, ne všem se daří.

Kůň Převalského Mají Lunde je román o jedinečných divoce žijících 
koních. Prostřednictvím tří silných a napínavých příběhů, odehrávajících 
se v 19. století v Rusku, ve 20. století v Mongolsku a v roce 2064 v Norsku, 
sledujeme postupnou záchranu těchto zvířat a  jejich návrat do  volné 
přírody.

 Islandští detektivové Freyja a  Huldar řeší další zapeklitý případ 
v  románu Poprava Yrsi Sigurdardóttir. Mladý a  bohatý investor je 
nalezen oběšený na  popravišti v  lávovém poli Gálgahraun poblíž 
Reykjavíku. Je ale zřejmé, že nejde o sebevraždu. Do hrudi má zabodnutý 
čtyřpalcový hřebík a k jeho tělu je připevněn útržek papíru.... Nedaleko 
prezidentského sídla Bessastadir je na místě bývalého popraviště nalezen 
oběšený muž. Při ohledání policie zjistí, že mrtvý má v  hrudi zaražený 
hřebík, Huldarův tým má před sebou nový případ vraždy.

A  jéje, to jsme se zase rozepsaly, a  to ještě chybí vzorek naučné 
literatury pro děti i pro dospělé. To už si necháme na ústní podání, stavte 
se za námi - a my Vás tím nepřeberným množstvím kvalitní a poutavé 
naučné literatury rády provedeme. Tak tedy brzy na  viděnou, ať už 
v knihovně nebo v parku, budeme se na Vás moc těšit. Užívejte si slunce, 
pohody a mějte dobrou náladu. Snad k ní přispěje i dobrá knížka. 

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
ČERVENEC a SRPEN 1921
O vlásek unikli severočeští milovníci zlatavého moku velkému neštěstí. 
Dne 1. července totiž vstoupilo dělnictvo severočeských pivovarů 
do stávky. Cílem bylo zvýšení mzdy. „Postiženým  pivovarům podařilo se 
udržeti chod závodů do té míry, že zabránilo se zkažení piva.”
V  neděli 3. července se v  Pisárkách konala slavnost Národní Jednoty 
a Stálého výboru všech českých spolků. Účastníci byli lákáni na nejrůznější 
atrakce, jarmark s 32 stánky apod.
Dne 8. července by 100. narozeniny oslavil komik Felix Holzmann  
(+13.9. 2002). Asi si většina z nás vybaví postavičku s kulatými brýlemi, 
slamákem na hlavě a nezapomenutelnou scénku Včera, dnes a zítra...
Dne 16. července zahájily svůj provoz říční lázně Riviéra na  Svratce 
v Pisárkách. I když stavební práce nebyly zcela dokončeny, byla vzhledem 
k horkým letním dnům návštěvnost hojná.
Dne 29. července se Adolf Hitler stal jediným vedoucím představitelem 
Německé dělnické strany (DAP). Ještě jako řadový člen této malé levicové 
strany byl velice aktivní, organizoval shromáždění, kde vystupoval 
jako řečník, rozdával letáky na  ulici. Vedení se ho chtělo zbavit, což se 
nepovedlo, a Hitler se ve straně (nyní již pod názvem NSDAP) stal šéfem.
Dne 2. srpna zemřel italský operní pěvec Enrico Caruso, jeden 
z  nejslavnějších tenorů na  světě. Patří k  významným průkopníkům 
nahrávání hudby.
V úterý 16. srpna informovaly Lidové noviny o leteckém dni v Brně. Diváci 
mohli zhlédnout ukázky letecké akrobacie. Hlavním bodem programu 
byl však útok aeroplánu na vojenský tábor. Tři aeroplány zamířily směrem 
k  Řečkovicím a  přes Palackého vrch napadly vojenský tábor. Zde bylo 
připraveno velmi živé představení, rány z děl, rachot kulometů, bomby 
vybuchovaly, plály ohně z  roští. Téměř 6000 přihlížejících bylo jistě 
spokojeno.

Dne 23. srpna oslavil 70. narozeniny spisovatel Alois Jirásek. Slavila 
doslova celá republika. Probíhaly různé přednášky na  jeho počest. 
Prezident T. G. Masaryk mu napsal osobní dopis, blahopřáli vládní 
činitelé. Brněnské Národní divadlo dávalo Jiráskovo drama Gero.
Letecká katastrofa 24. srpna. Vzducholoď R 38, tehdy největší vzducholoď 
na světě, se během svého zkušebního letu při prudkém manévru roztrhla 
a následně explodovala. Ze 49 osob přežilo neštěstí pouze 5. V troskách 
zahynula velká část vynikajících britských vzducholodních odborníků 
i část americké posádky, která se lety vzducholodí zacvičovala. Po této 
havárii se britský vzducholodní program na 10 let téměř zastavil.
Dne 25. srpna vyšel v lidových novinách článek, který nám dnes ukazuje, 
jaké bylo před 100 lety zásobování, a  zároveň můžeme nahlédnout 
i na tehdejší poeticky popsaný jídelníček.
„Malé břicho brněnské. Velkým míníme tržnici v Masné ulici, tam se pro-
dávají voli, krávy, vepři, kozy, ovce, telata, krátce velká zvířata, která jsou 
určena pro naše vzácné bříško. Na Dominikánském náměstí jsou tvoro-
vé sice neméně vábní a lahodní, ale o poznání menší: selátka, kůzlátka, 
husy, kachny, kuřata, holoubata, koroptve a  pak máslo, tvaroh a  vejce. 
Na čtverci s otvory do ulice Panské, Zámečnické a Panenské rozprostřeno 
je tu denně na stáncích i na zemi, čeho kuchyně se sklony vybranějšími, 
ne-li labužnickými potřebuje. Tento týden skýtá nám znamenitou hoj-
nost kuřat všech velikostí, na pekáč i na papričku. Hus je boží úrodička 
na  stáncích, pěkně a  čistě oškubaných, žluťoučkých a  sádelnatých, že 
se srdce směje a  sliny v ústech sbíhají slastnou představou lukulského 
obědu… Holubi a koroptve jsou též na trhu. Holubí párek za 10 K, koro-
ptve kus za 5 až 6 K. Kterýsi podnikavý venkovan přinesl včera a vyložil 
na prodej raky, čilé a udivené podivným osudem. Nabízel je kus po koru-
ně, ale ještě k polednímu pobíhali mu tito klepetníci po tabuli stánku, če-
kajíce netrpělivě na vyvoleného poživače, v jehož hrnci by mohli jásavě  
zrudnouti.”  Zajímavá nabídka, což? Já asi teď budu pár dní vegetarián :)

Zdrojem mi byl internet a dobové Lidové noviny.
Milí čtenáři, přeji krásné letní měsíce  

a budu se těšit na září letos i to před 100 lety.
Mgr. Dana Malíková

FT Records - BeatPoint ve spolupráci s městskou částí Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  
uvádějí

OLKOVÉ LÉTO
ŘEČKOVICE 2021

19. – 24. července 2021, vždy v 19.00
Bývalý pivovar Brno – Řečkovice, Palackého náměstí 9 

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
Akce se koná za podpory Partner OSA

PONDĚLÍ
19. 7. 

ÚTERÝ
20. 7. 

STŘEDA
21. 7. 

ČTVRTEK
22. 7. 

PÁTEK
23. 7. 

SOBOTA
24. 7. 

ŽALMAN & Spol.

HOP TROP

FOLK TEAM

ROBERT KŘESŤAN & Druhá tráva

IVAN MLÁDEK & Banjo Band

AG FLEK

F

www.BeatPoint.cz

30 let FT Records

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

12. BRNĚNSKÝ 

BEATFEST

30/7/2021/BRNO
Amfiteátr Bývalý pivovar Řečkovice
Palackého nám. 9 /18.00 hodin

FT Records a Radio Beat uvádějí

www.radiobeat.cz,    www.beatpoint.cz

30 let FT Records

SYNKOPY 61
60. narozeniny 

křest CD Synkopy 61 - Live

PROGRES 2

ROMAN DRAGOUN  
and HIS ANGELS

12. brněnský Beatfest se koná za podpory  statutárního města Brna a pod záštitou primátorky 
JUDr. Markéty Vaňkové.

Akce se koná za podpory  
Partner OSA.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu
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Již delší dobu jsme si v  Orlu 
Řečkovice pohrávali s myšlenkou 
na  pořízení historických stejno-
krojů. Čas, který nám poskytlo 
období během pandemie, jsme 
tak využili k  ušití těchto krojů. 
Základní stejnokroj sestává z  ča-
mary (kabátec se zapínáním, 
šňůrami a  s  domovenkou), čepi-
ce-lodičky, dlouhých kalhot (resp. 
u ženského kroje sukně) v olivově 
zelené barvě, modré košile a bílé 
kravaty. Orelský stejnokroj odka-
zuje na historii naší organizace. Je 
symbolem hrdosti a  vlastenectví 
předchozích orelských genera-
cí.  V  neposlední řadě nám dává 
určitou příslušnost, identifikuje 
nás a  říká, kam patříme a  jaké 
hodnoty vyznáváme. Proto když 
na  řečkovických akcích narazíte 
na někoho v zelené uniformě s bí-
lou kravatou a  pérem na  hlavě, 
nelekejte se, nejedná se o  žádné 
podivíny, ale o hrdé orly. 

Petr Bořecký, váš radní

Významné životní jubileum oslavila dne 19. 5. 2021 klientka našeho 
Domu Naděje Brno-Řečkovice. Paní Anně V. bylo krásných 100 let!

Společná oslava proběhla za účasti nejbližší rodiny klientky a ostatních 
obyvatelů domova. Klienti domova se velmi těšili na  první společné 
setkání, které se mohlo uskutečnit po  dlouhé odmlce, způsobené 
nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s  onemocněním 
covid-19.

Mezi gratulanty nechyběl starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Mgr. Bc. Marek Viskot, ředitel brněnské Naděje dr. Jiří Valnoha, vedoucí 
Domů Naděje Mgr.  Ing.  Eliška Vondráčková a  také zástupkyně České 
správy sociálního zabezpečení. 

K  tanci a  poslechu zpíval oblíbený umělec Jiří Helán, který je 
v  řečkovickém domově při podobných příležitostech již pravidelným 
hostem. 

Paní Anně V. přejeme hlavně hodně zdraví a ještě mnoho spokojeně 
prožitých let v našem domově. 

Bc. Kateřina Urbánková, fundraiser

Ještě před začátkem letních prázdnin je nám potěšením vás krátce 
informovat o uplynulých akcích, které jsme pro vás konečně po covidové 
pomlce mohli s naším Spolkem pořádat. Druhou červnovou neděli tak 
proběhlo Odpoledne na Ponávce u Mlýna, kde jsme účastníky přednáš-
kou seznámili s místní přírodou, pozoruhodnými artefakty v okolí a také 
si zkusili práci řezbáře a pomohli k rekonstrukci dřevěných soch v okolí 
Vránova mlýna. Toto příjemné setkání mělo za cíl vytvářet komunitu lidí, 
kteří se spontánně starají o své okolí a sami přispívají k jeho kultivaci. 

Další dvě akce se týkaly aktuální problematiky územního plánování. 
První bylo představení upraveného návrhu nového územního plánu, kde 
se občané mohli v řečkovické sokolovně komplexně seznámit s tímto ná-
vrhem a také si vyslechnout připomínky zástupců veřejnosti i naší MČ. 
Doufáme, že do finální podoby návrhu budou zapracovány všechny naše 
relevantní připomínky a námitky a že tak přispějeme k uchování zdra-
vého životního prostředí v  Řečkovicích. Udělali jsme pro to maximum. 
Během června jsme v řečkovické KJM pro vás také připravili výstavu „Jak 
mohly vypadat Řečkovice“, kde se lidé zase mohli seznámit s  historií 
územního plánování Řečkovic, Mokré Hory a okolních obcí. 

V září a na podzim se budeme těšit na další akce, které pro vás bu-
deme pořádat – druhé tematické odpoledne u  Ponávky, přednášky 
o mokrokorských vilách a další. Nyní hlavně přejeme všem krásné prožití 
léta a zasloužený odpočinek.

Ondřej Štaud, zastupitel městské části 

Řečkovičtí orli si pořídili historický 
stejnokroj

Oslava 100. narozenin v Naději

Červen ve znamení akcí  
pro Řečkováky a Mokrohoráky

PL
A

CE
N

Á
 IN

zE
rC

E

Nové otevřená veterinární ordinace 
N-VET

MVDr. Natalija Krčková
Palackého třída 158 (vedle Lidlu) 

Ordinační hodiny:
po-čt: 8-11, 15-18 
pá: 8-12
so: pro objednané

tel.: 605 779 702  |  www.nvet.cz
Těším se na Vaši návštěvu.



Pondělí 24. května bylo typickým květnovým dnem tohoto roku. 
Chladno se zataženou oblohou. V srdci naší městské části se navzdory 
lehkému deštíku konalo otevření zrekonstruovaného Palackého náměstí. 
Naprostá většina stavebních prací se odehrála už na  podzim loňského 
roku, na  jaře bylo třeba dokončit výsadby, trávník a  chodníčky uvnitř 
parku.

Slavnostního otevření se společně se starostou Markem Viskotem 
zúčastnila primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková 
a  náměstek primátorky Jiří Oliva. Nechyběl autor celého projektu 
architekt Zdeněk Sendler, který ve svém proslovu vyzdvihl zejména to, 
jak se vedení městské části podařilo časově navázat rekonstrukci parku 
na  předcházející městskou opravu silnice před kostelem. Doprovodný 
program pro děti zajišťovalo v průběhu odpoledne divadlo Kejkle. 

Celková revitalizace Palackého náměstí s  parkem je významnou in-
vesticí do veřejných prostranství v naší čtvrti - a dnešní téměř každoden-
ní davy lidí v něm jsou tou nejlepší vizitkou a dokladem, že se komplex-
ní revitalizace tohoto veřejného prostoru mimořádně povedla. A  není 
v této době rozhodně jediná. Ještě letos se uskuteční revitalizace Nového 
náměstí a na podzim začnou také práce v parku na Horáckém náměstí. 
Přejeme vám všem hezké a příjemné nadcházející letní, ale i další chvíle, 
strávené nejen v těchto revitalizovaných parcích. 

Filip Hrůza, místostarosta
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Je první červnová neděle odpoledne, slu-
níčko svítí a  venku je konečně příjemně. Se-
díme s  panem profesorem Vaňkem a  panem 
Bartoňkem v  areálu bývalého řečkovického 
pivovaru, z reproduktoru se k nám nesou tóny 
lidových písniček a my pozorujeme malé i vět-
ší tanečníky sokolských Pampelišek, jak si zase 
po roce opakují kroky Moravské besedy. Třicá-
té jubilejní hody budou! Před pár týdny jsme 
tomu ještě nevěřili. Covidová situace nebyla 
nejlepší a  na  otázku, zda budou v  létě povo-
leny velké kulturní akce, nikdo nedokázal od-
povědět. Vzpomínáme, jak to vlastně všechno 
před těmi třiceti lety začalo. Kde se tady najed-
nou vzala tradice Vavřineckých hodů? Poslední 
hody se konaly v řečkovické sokolovně v srpnu 
1970.

„Psal se rok 1991. V  neděli 11. srpna se v  pi-
vovarském areálu uskutečnilo tzv. Vavřinecké 
odpoledne. Zasloužili se o ně členové ČSL a řeč-
kovičtí farníci spolu s tehdejším starostou Ing. Ja-
nem Holíkem a  místostarostou Janem Saňkou. 
Na  přípravě se také podíleli členové místního 
zastupitelstva doc. MUDr. Jiří Vaněk, RNDr.  Ivan 
Koláčný a Věra Hejtmánková. Pro příjemné pose-
zení bylo zajištěno pohoštění – napečeny koláče 
a  cukroví, k  tanci a  poslechu hrály dvě hudby. 
K  dobré pohodě přispěla i  vyjížďka kočárem ta-
ženým koňmi a také prohlídka pivovarských skle-
pů, pro mnohé do té doby nedostupných.  Hojně 
navštívená akce přilákala do  areálu někdejšího 
pivovaru na 500 návštěvníků nejen z Řečkovic.

V  roce 1992 byla ustanovena zvláštní komi-
se pro přípravu a organizaci Vavřineckých hodů 
ve  složení Ing.  Jan Holík, RNDr.  Ivan Koláčný, 
doc. MUDr. Jiří Vaněk, Jan Bartoněk, L. Ulrichová 
a D. Žáková. První krojované hody se uskutečnily 
ve dnech 15. a 16. 8. 1992.“ 

(Čerpáno z kroniky paní Ludmily Ulrichové)

Krojované páry dávala tenkrát dohromady 
paní Ulrichová za farníky a pan Bartoněk za So-
kol. Snad mi paní Ulrichová promine, když 
zmíním, že se jí pak dostalo přezdívky hodo-
vá kuplířka. Hody byly v tom roce dvoudenní. 
V dalších letech se k nim přidalo ještě páteční 
zvaní a  čtvrteční cesta pro máju do  řečkovic-
komokrohorských lesů. Tato tradice se drží do-
dnes. Hodový program se za těch třicet let - dá 
se říct - nezměnil. Snad jen časy ukončení so-
botního a  nedělního programu se v  průběhu 
let upravovaly. V sobotu od půl desáté se staví 
mája, ne pomocí jeřábu, jak to bývá někde zvy-
kem, ale poctivě rukama. Je to namáhavá prá-
ce, kdy všichni musí společně, obrazně řečeno, 

táhnout za  jeden provaz, kdy sebemenší chy-
bička může celou akci ohrozit. Pokud jste ještě 
nikdy při stavění nebyli, určitě se přijďte podí-
vat nebo i pomoct. Je to opravdu velký zážitek 
- a  slavnostní pocit euforie, když mája pevně 
stojí, se dá ještě umocnit slovy písničky „Ta řeč-
kovská mája tenká, ta řečkovská mája tenká, ej 
viděl jsem ju ze Špilberka …“ V 15 hodin začíná 
slavnostní průvod stárků. V  roce 1992 nezačí-
nal na konečné tramvaje, jak jsme dnes zvyklí, 
ale na Novém náměstí, a provázela ho bryčka 
tažená dvěma koňmi. Bryčku si tenkrát organi-
zátoři zapůjčili v Chrlicích. Průvod je zakončen 
slavnostním předáním hodových práv staros-
tou do rukou stárků v hodovém areálu - a ho-
dová zábava může začít. Tenkrát k tanci a po-
slechu vyhrávala kapela Podboranka, jak jsem 
se dočetla v dobové pozvánce, kterou tenkrát 
graficky navrhl Jan Holík ml. Nedělní program 
začíná slavnou nedělní mší svatou v 10 hodin, 
která zpočátku bývala v našem malém řečko-
vickém kostelíčku, který ale svým prostorem 
přestal časem vyhovovat, a  tak se přesunula 
do hodového areálu. V roce 1992 začínala od-
polední hodová zábava už ve 14 hodin a celé 
hodové veselí zakončilo vrácení práv starosto-
vi, příslib konání hodů v dalším roce a odchod 
stárků z hodového areálu ve 20 hodin.

Příprava hodů není jednoduchá, vyžadu-
je plno času, úsilí a energie, a ne vždycky jde 
všechno podle plánu. Své o  tom ví jak pan 
Bartoněk, velký sportovec a sokol, který je pro 
řečkovické stárky velkou oporou a  autoritou 
a který svým nadšením dokázal předat hodové 
tradice a byl vždycky tam, kde ho bylo nejvíc 
potřeba, tak i pan profesor Vaněk, dlouholetý 
člen i předseda hodového výboru. 

Oba svorně vzpomínají na  Vlastíka Kalá-
ba, který odpracoval mnoho a  mnoho hodin 
na úpravě pivovarského areálu, na manžele Ja-
hodovy, paní Pivoňkovou, paní Suchou, pana 
Suchého, pana Jančíka, paní Prchalovou, pana 
Prchala, pana Mottla, bývalou tajemnici úřadu 

paní Otevřelovou a  další a  další pomocníky, 
kteří svou nezištnou pomocí rovněž přispěli 
ke zdárnému průběhu hodové zábavy.

Rok 1992 nedal základ jen Vavřineckým ho-
dům, ale také dlouholetému přátelství pana 
Bartoňka a pana profesora Vaňka, kteří velkou 
část svého života hodům zasvětili. Když mi 
vypráví hodové příběhy, které se během těch 
třiceti let odehrály, je na  nich vidět, že hody 
jsou jejich srdeční záležitostí, dá se skoro říct, 
že i jejich životem.

Hody v roce 1992 daly mimo jiné vzniknout 
Řečkovické třináctce. Pojmenovala se tak prv-
ní skupina stárků. Tento název vznikl podle 
třinácti schodů, které vedly k  pivovarskému 
areálu. Dnes už je prostranství kolem kostela 
opravené a  přístup do  areálu je po  širokém 
otevřeném schodišti s kašnou. Řečkovická tři-
náctka ovlivnila a stále ovlivňuje kulturní život 
v  Řečkovicích. Založila tradiční Mikulášskou 
besídku v  sokolovně (tu letos covidová pan-
demie bohužel pozastavila) a  jednou za  čas 
nacvičí ochotnické divadlo. Vznikla i  taneční 
složka, jejíž vystoupení znají diváci i mimo Řeč-
kovice.

Hodinka povídání nám utekla velmi rychle. 
Děti na parketu dotančily a některé se chystají 
vyrazit pro zaslouženou odměnu – zmrzlinu. 
Na  parket se chystají velcí stárci. Je potřeba 
oprášit besedy (Moravskou, Českou i  Česko-
slovenskou), připravit nová taneční čísla a také 
pořádně procvičit hlasivky, aby zpěv stárků byl 
po celou dobu hodové zábavy pořádně slyšet.

Ve společnosti obou pánů jsem strávila vel-
mi příjemné odpoledne.

Chtěla bych touto připomínkou poděko-
vat všem, kteří dali základ k obnovení tradice 
Vavřineckých hodů. Všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na hodech podíleli a podílí. V Řeč-
kovicích máme něco, co nám ostatní můžou 
závidět. Něco, co už třicet let přináší radost ne-
jenom obyvatelům Řečkovic, ale všem, kteří se 
u nás na hodech byli podívat a pobavit.
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Zajímavosti z kroniky  
MČ BrnoŘečkovice  
a Mokrá Hora

Vavřinecké hody 1993

15. června jmenovala Rada na  své 45. schů-
zi pana doc.  dr.  Jiřího Vaňka, CSc., předsedou 
hodového výboru, a  z  rozpočtu obce vyčlenila 
částku 65 000.- Kč na pořízení řečkovických krojů 
pro tento účel. Souběžně s tím probíhaly úpravy 
v areálu pivovaru tak, aby zde mohla bez problé-
mů proběhnout hodová zábava. Vlastní hody za-
čaly v pátek 13. srpna hodovým zvaním s harmo-
nikou, večer pak slavnostním zahájením v  atriu 
radnice, během něhož byl předveden obnovený 
lidový kroj z oblasti severního Brna. Součástí pro-
gramu byl i  zajímavý odborný výklad o  tradici 
hodů a vývoji krojového oblečení.

Vavřinecké hody 1994
Celý předchozí týden panovalo škaredé 

deštivé počasí a  většina z  nás se obávala toho, 
že nepřízeň povětrnosti oslavy pokazí. Avšak 
v  pátek 12. 8. dopoledne se vyčasilo, vysvitlo 
sluníčko a  vrátilo se krásné, nefalšované léto. 
Brzy po  obědě vyrazil do  ulic Řečkovic a  Mokré 
Hory průvod zářící pestrými barvami - šlo v něm 
devatenáct párů krojovaných stárků a  stárek, 
do kroku jim vyhrávala harmonika, za nimi jela 
dokonce ozdobená bryčka s koňským spřežením. 
Průvod prošel celou obcí a  zval její obyvatele 
k  hodovému veselí. V  sobotu 13. 8. dopoledne 
stavěli řečkovičtí stárci máju, která letos dosáhla 
rekordní výšky 30 metrů. Sobotní zábavy se 
zúčastnilo 2  500 hostů a  pořadatelé měli tedy 
plné ruce práce, a to až do druhé hodiny noční, 
kdy se teprve poslední rozjaření účastníci rozešli 
domů.

Vavřinecké hody 1995
Před zahájením hodů byl upraven areál řeč-

kovického pivovaru, zvětšen počet lavic a  sto-
lů, zajištěno občerstvení, nezbytné služby atd.  

V  sobotu dopoledne se stavěla nezbytná mája, 
která byla letos vysoká 33 metrů, tedy ještě  
o 3 metry vyšší než v loňském roce.

Vavřinecké hody 1997
Letošní hody se opět vydařily, byly hezké, 

radostné, veselé a přálo jim krásné počasí. Začaly 
v  pátek 8. 8. obvyklým hodovým zvaním stárků 
a stárek, na které navázal slavnostní zahajovací 
večer na  radnici s  koncertem krásné hudby. 
Starosta městské části ing.  Jan Holík ve  svém 
zahajovacím projevu připomněl 720. výročí 
první písemné zprávy o existenci Řečkovic, čímž 
letošnímu ročníku hodů dodal slavnostnější ráz 
než jindy.

Vavřinecké hody 1999
Řečkovické Vavřinecké hody mají již své 

tradiční uspořádání pod taktovkou mládeže 
z  Řečkovické 13. Krojovaní stárci a  stárky 
ve  slováckých krojích (místní ženský kroj 
před léty pracně rekonstruovaný, příliš svojí 
umírněnou barevností nenadchl) tvořili spolu 
s  nejmenšími tanečníky z  řad předškolní 
mládeže tu nejtypičtější část hodového  
průvodu. Ke  krojované mládeži, a  těch 
bylo letos přes sedmdesát, odjakživa patří 
i krojovaná hudba, letos jako v předešlých létech 
Zdounečanka. 

Vavřinecké hody 2000

Pod patronací ZMČ a  starosty MČ PaedDr.   
Ladislava Filipiho proběhly ve  dnech 10. 
až 12. srpna tradiční Vavřinecké hody. Ze 
společenského pohledu jedná se každoročně 
o  nejvýznamnější a  nejrozsáhlejší akci 
pořádanou a organizovanou naší samosprávou.

 V  článku jsem použila texty z  kroniky 
paní Ludmily Ulrichové a  kroniky MČ Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora. Za  zapůjčení 
fotografií a  dalších materiálů děkuji panu 
profesoru Vaňkovi, paní Ulrichové a  stárkům 
Gabče Gutové a Rudovi Čermákovi.

Dvojstranu připravila 
Kateřina Svobodová
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Tradiční festival minipivovarů v Řečkovicích  
a Mokré Hoře bude tentokrát v jiném termínu

Po  loňském pátém ročníku v  naší 
městské části již tradičního festivalu 
nás letos nakonec s  ohledem na  vývoj 
epidemiologické situace čeká šestý 
ročník v  neobvyklém termínu. Během 
jara organizátoři této populární akce 
s přesahem mimo městskou část řešili, zda 

vůbec letos bude možné uspořádat z hlediska návštěvnosti tak velkou 
dvoudenní akci v areálu starého pivovaru. Nakonec se situace zlepšila, 
nicméně kvůli pomaleji se rozvolňujícím  podmínkám se organizátoři 
rozhodli uspořádat akci tentokrát raději později v létě, aby těch aktuálně 
platných opatření v  době konání festivalu bylo co nejméně. Zeptali 
jsme se tedy hlavního organizátora Daniela Budíka, jak to letos vidí 
jak s  ohledem na  aktuální specifickou situaci, tak i  z  hlediska náplně 
a programu letošního festivalu.
Letošní rok je s ohledem na aktuální situaci velmi specifický. Jak Vás tato 
situace a  podmínky ovlivnily například při plánování tohoto festivalu?   
Odrazí se to nějak na jeho formátu či pojetí? Na kolik vystavovatelů se 
mohou návštěvníci letos těšit?

Termín na počátek června jsme zvolili hned po loňském červencovém 
termínu s naivní představou, že covid je za námi. Bohužel s  tím, jak se 
situace vyvíjela stále negativně, nebylo možné prakticky plánovat 
vůbec. Nechávali jsme tedy vše otevřené - i možnost, že se letošní ročník 
neuskuteční. Na přelomu dubna a května se sice situace zlepšovala, ale 
bylo zřejmé, že původní červnový termín nebude realizovatelný. Otázka 
tedy byla, na kdy festival posunout, a nakonec jsme raději zvolili pozdější 
srpnové datum. Pro mne to znamená, že přípravy, které mám rozložené 
průběžně během celého roku, musím stihnout nyní během dvou měsíců. 
Ohledně formátu akce se budeme snažit zachovat co nejvíce úspěšného 
z minulých ročníků. Vystavovatelů bude opět zhruba dvacet. Větší počet 
není kapacitně realizovatelný, a  i s ohledem na kapacity návštěvníků si 
myslím, že počet je takto optimální. 

Jak vlastně hodnotíte uplynulý ročník? Proběhly nebo proběhnou 
tam nějaké změny mezi minulým a letošním ročníkem? 

Ročník 2020 byl také o  měsíc posunutý proti původnímu termínu. 
Jednalo se o výroční pátý ročník, který jsme udělali poprvé dvoudenní, 
což se jednoznačně osvědčilo jak ze strany pivovarů, tak i  zákazníků, 
kteří měli větší prostor ochutnat více speciálů v  průběhu dvou dní. 
Počasí sice v sobotu nepřálo a poprvé nám festivalový den propršel, ale 
i  tak byla návštěvnost a nálada více než dobrá. No a z mého osobního 
hlediska to byl ročník opravdu výjimečný, jelikož jsem sobotní den strávil 
s partnerkou v porodnici a půl hodiny po půlnoci se nám narodila dcera 
Adinka.

Návštěvníci se  jistě opět mohou těšit i na zahraniční vystavovatele.  
Přibudou oproti loňsku nějaké nové zahraniční tipy? Máte nějakou  
zkušenost z hlediska zákazníků či návštěvníků festivalu z hlediska prefe-
rence domácího či zahraničního piva?

Určitě plánujeme zákazníkům připravit stánek námi importovaných 
piv. Zákazníci majoritně pijí česká piva, ale značná část z  nich ocení 
i  zahraniční produkci a  rádi ochutnají tradiční bavorskou pšenici nebo 
belgický speciál.

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

Ano, letos bychom chtěli nabídku gastra rozšířit o další stánek v horní 
části areálu. V  rámci programu se budeme držet osvědčených jmen, 
mimochodem opět se nám podařilo domluvit Záviše, který v minulém 
roce sklidil velký úspěch. Ale dorazí i nějací noví interpreti.

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

Věřím, že nám bude přát počasí a že si společně se všemi zúčastněnými 
užijeme dva perfektní dny plné dobrého piva, zábavy a skvělé atmosféry.

Děkujeme za  odpovědi a  budeme se těšit na  viděnou v  areálu  
starého pivovaru 20. – 21. 8. 2021.

Otázky kladl Filip Hrůza

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

10

Palackého náměstí  
Brno-Řečkovice
Areál starého pivovaru  
za kostelem

Akce se koná pod záštitou Marka Viskota – starosty městské části Řečkovice a Mokrá Hora.www.craftbeerimport.cz/festival

(pá) 20. srpna
90 Kč

     20. srpna 2021 
16–24 hodin

     21. srpna 2021 
11–24 hodin

ZTP sleva 50 %

KDEKDY

VSTUPNE

VYSTOUPI
Něco si přej (20.8.)

(20.8.)

(21.8.)

The Desperate Mind

a dalšíAnt Attack
ZÁVIŠ

(so) 21. srpna
100 Kč

(pá) + (so) 20. srpna + 21. srpna
150 Kč



Ocenění pro kolegyni ze ZŠ Horácké 
náměstí Irenu Procházkovou 

Každá škola je taková, jací jsou lidé, kteří tam pracují. Jsem moc hrdá 
na kolektiv lidí, kteří pracují v naší škole. Každý den vidím jejich osobní 
nasazení, zaujetí prací a hlavně zájem o žáky. O to víc mě těší, že jedna 
z našich dlouholetých kolegyň Irena Procházková byla oceněna městem 
Brnem za svou dlouholetou pedagogickou činnost. 

Irena Procházková absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy 
univerzity v oboru biologie a geologie – zeměpis. Později rozšířila svou 
odbornost o výchovné poradenství a studium koordinace EVVO, kterou 
na naší škole organizuje. Vedle toho vede již několikátým rokem školní 
poradenské pracoviště a početnou skupinku našich asistentů pedagoga. 

Životopis plný doplňujícího vzdělávání a  kariérních postupů 
nevypovídá nic o lidských kvalitách učitele. Jeho kolegové ano, a ti mluví 
vždy o vstřícném jednání a ochotě vyslechnout druhé a najít společné 
řešení problému. Také o  ochotě přijímat nové nápady a  podporovat 
snahy o  sebevzdělávání, o  klidném a  věcném posuzování problémů, 
a to i ve vypjatých situacích. Zmíním se mimo jiné i o snaze navozovat 
a udržet pozitivní atmosféru i ve chvílích, kdy není k optimismu mnoho 
důvodů. Řečeno slovy jedné z kolegyň: „Mezi vlastnosti dobrého učitele 
a kolegy podle mě neodmyslitelně patří lidskost, empatie, zájem, ale také 
praktičnost a schopnost zachovat chladnou hlavu ve vypjatých situacích. 
Irena všechno tohle má, a dokáže díky tomu koordinovat celé ŠPP, být 
tady pro nás kolegiálně, když potřebujeme podporu, ale také zklidnit 
emoce, které při práci s dětmi nutně vyvstávají. Dokáže být konstruktivní 
a profesionální, ale zároveň také chápavá a podporující. Sama si Irenina 
názoru a  zpětné vazby vážím a  vnímám ji jako velkou oporu celého 
našeho týmu.“

Pozitivní zpětná vazba nepřichází jen od  kolegů, ale také od  žáků 
a  jejich rodičů. Kdybychom měli zmínit všechny, potřebovali bychom 
několik stránek, proto uvádíme jedno hodnocení za všechna:  „Rukama 
paní učitelky Procházkové prošly na  druhém stupni obě moje děti. 
Zeměpis a přírodopis jsou předměty, které mají v dětech vyvolat touhu 
poznání, ne biflování a  učení se zpaměti. To se paní učitelce podařilo. 
Zapojovala žáky do smysluplných akcí, např. kdy starší navštěvují mladší 
spolužáky, aby jim předali vědomosti a zatím svoje získané zkušenosti. 
K tomu jim paní učitelka Procházková dávala prostor, diskutovala s nimi 
o  průběhu akcí, udílela rady i  zpětnou vazbu. Dcera se na  tuto formu 
výuky vždy těšila.“

Toto byl velmi stručný souhrn dosavadního působení Ireny Procház-
kové na naší škole, vhodný do profesního životopisu, který by se jistě líbil 
každému řediteli. Irena naštěstí zůstává „naše“ a my jsme za to rádi.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy 
ZŠ Horácké náměstí 13

Dětský den s Matátou…. aneb úkolová 
stezka 2021

Bohužel ani letos tomu nepřá-
la situace, abychom se na  Den 
dětí sešli jako v  minulých letech 
a  společně oslavili svátek dětí. 
Proto i  letos se rozhodlo RC Ma-
táta uspořádat pro děti Stezku 
za  pokladem s  laskavým svole-
ním radnice MČ Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora. Na  děti čekalo 6 
úkolů na  trase dlouhé zhruba 
1,3 km. Posléze dole ve  vestibulu 
řečkovické radnice čekal na  děti 
poklad. Soudě dle krásných fo-
tek na FB byla hra úspěšná a děti 
i  dospělí si ji užili. Odhadovaná 
návštěvnost hry byla kolem 150 
rodin.

RC Matáta děkuje za projevenou důvěru a také děkujeme MČ Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora za  spolupráci a  odměny, a  jmenovitě chceme 
poděkovat panu Dudovi, který se zhostil nelehkého úkolu vydávání 
pokladu malým návštěvníkům.

Za RC Matáta Zuzana Mládková

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Přihlašování na naše tvořivé kroužky  
na nový školní rok je otevřeno!

Nabízíme výtvarné a keramické kroužky pro předškoláky, školáky  
i starší děti.
Kreativní šití, Baby ateliér a rodinnou výtvarku pro nejmenší 
s doprovodem.
Výtvarnou přípravu na talentové zkoušky, keramické a výtvarné 
kroužky, točení na kruhu.
Některé kroužky jsou spojeny s vyzvednutím z družiny (ZŠ Hudcova,  
ZŠ Novoměstská).
Tvoření probíhá v našich dílnách v malém kolektivu v příjemné 
inspirativní atmosféře.  
Přihlašování na všechny aktivity probíhá online:
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 5:
Průtokové plynové ohřívače vody (karmy) nám v našich domácnostech 
mohou život zpříjemnit, ale mohou nás také o život připravit.
Víte, jak včas odhalit nebezpečí otravy, které nám hrozí, a  jak mu 
předejít?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Při výběru skleněné výplně přihlížíme i k prioritám zabezpečení proti 
poranění – snížené nebo žádné riziko zranění při rozbití skla, vloupání 
– odolnost proti rozbití a  následnému vytvoření otvoru ve  skle 
(požadují pojišťovny), vandalizmu – odolnost proti poškození i rozbití 
a  následnému vytvoření otvoru ve  skle, propadnutí – zábradelní 
funkce, kde hrozí riziko pádu do volného prostoru.
Třídy bezpečnosti skla vyjadřují odolnost proti prohození předmětem 
a  násilnému vniknutí. Pro rodinné domy a  byty se doporučují třídy 
bezpečnosti P1A až P4A.

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

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve  spolupráci s  odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří 
základní doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie 
získat certifikát a  označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro 
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi 
zabezpečovacími systémy (mechanickým, elektronickým, dohledovým), 
ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením.

Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na  webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V  tištěné podobě je 
můžete získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie 
Brno na ulici Bauerova 7 (areál Riviéra - vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035, e-mailu: bezpecnaadresa@mpb.cz

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

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

MOJE BEZPEČNÁ  
ADRESA
SOUTĚŽ PRO VÁS

Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně 
odebírají staré pneumatiky zdarma 

Od začátku června mohou Brňané celkem ve dvaceti šesti sběrných 
střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma 
a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné 
odevzdat staré pneumatiky pouze ve čtrnácti střediscích a služba byla 
zpoplatněna částkou 55 Kč za pneumatiku s diskem a 30 Kč za pneuma-
tiku bez disku. 

„Již nyní registrujeme zvýšený zájem veřejnosti, což nás těší. Doufám, 
že o to méně vysloužilých pneumatik budeme nacházet při úklidu nele-
gálních skládek,“ podotýká Filip Leder, předseda představenstva společ-
nosti SAKO Brno, která má na starosti provoz sběrných středisek odpadu 
na území města.

Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky 
zdarma, je prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo 

dostatečnou kapacitu středisek, která umožní najednou skladovat až 
50 kusů pneumatik. „Od července se k nim přidá i právě dokončované 
sběrné středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené 
kritérium splňuje také,“ doplňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde lze odevzdat staré pneuma-
tiky s diskem a bez disku:
BOHUNICE – Ukrajinská, BRNO-JIH – Košuličova, BRNO-SEVER – 
Bieblova, Dusíkova, Jana Svobody, Okružní, BRNO-STŘED – Plynárenská, 
Veveří, Vídeňská, BYSTRC – Páteřní, U Zoologické zahrady, ČERNOVICE 
– Mírová, CHRLICE - Zámecká, JEHNICE - Plástky, LÍšEň - Josefy 
Faimonové, MEDLÁNKY - Rysova, NOVý LÍSKOVEC - Oblá, OŘEšÍN 
- Drozdí, SLATINA - Mikulčická, STARý LÍSKOVEC - Vltavská, TUŘANY 
- Malínská, Sladovnická, ÚTĚCHOV -  Adamovská, ŽABOVŘESKY - 
Korejská, Sochorova, ŽEBĚTÍN - Pod Kopcem, ŽIDENICE - Lazaretní.

Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí, SAKO Brno, a. s.

Univerzita třetího věku MU neztrácí dech
Je tomu již více než rok, co přednáškové sály Masarykovy univerzity 

zavřely své brány a celý svět zahalily roušky a respirátory. Vzdělávání se-
niorů na Univerzitě třetího věku MU však volně dýchá dál. Jen probíhá 
na místě, jež je pro nás i pro naše účastníky velikou výzvou – v online 
prostoru. U3V MU se však této výzvy chopila se ctí a posluchači aktuálně 
sledují na obrazovkách svých počítačů přednášky dlouhodobých, krát-
kodobých tematických i jazykových kurzů. Výuka probíhá na uživatelsky 
velmi jednoduché platformě YouTube nebo v aplikaci Microsoft Teams, 
jež nabízí i možnost interakce a vstupu do diskuze s vyučujícími. Snažíme 
se, aby byla výuka po technické stránce co nejjednodušší, poskytujeme 
proto posluchačům po celou dobu trvání kurzů podrobné návody i tele-
fonickou podporu. Přestože bychom návrat k prezenčnímu režimu velice 
uvítali, s online výukou máme již bohaté zkušenosti, jež chceme i nadále 
rozvíjet a postarat se, aby byli naši posluchači maximálně spokojeni. 

I pro akademický rok 2021/2022, který zahájíme v říjnu, jsme připravili 
několik dlouhodobých kurzů. Bude možné přihlásit se například do tříle-
tého cyklu Všeobecně zaměřeného kurzu, který je připravován ve spolu-
práci se všemi fakultami MU a skvěle se hodí pro zájemce o všeobecný 
přehled. Kurz je zakončen slavnostní promocí, během níž posluchači ob-
drží osvědčení o absolvování kurzu. 

Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s názvem Umělecká díla 
a  podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení, jehož tématem bu-
dou umělecká díla od  raného novověku po  současnost. Kurz navazuje 
na úspěšné cykly ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU a  je 
taktéž zakončen slavnostní promocí. Nabízíme ale také jednoleté kur-
zy, mezi které patří Kulturní dědictví a památková péče na Moravě, jejž 
pořádáme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, a také kurz 
Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v období od října do května. 
Pro posluchače přihlášené do dlouhodobých kurzů čeká během akade-
mického roku i široký výběr kurzů krátkodobých s nejrůznější tematikou, 
jedná se například o astronomii, genealogii, kybernetickou bezpečnost 
nebo kurz o Jižní Americe a mnoho dalších. Nudit se u nás tedy rozhodně 
nebudete! Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit je nutné pouze 
jednorázové zápisné, které pro celý akademický rok činí 800 Kč. Přihlášky 
ke studiu budeme přijímat od 1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování 
naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz, kde v brzké době 
upřesníme, zda bude přihlašování a i samotná výuka probíhat prezenční 
či elektronickou formou.

Kolektiv U3V
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Evropský den proti vloupání 2021
Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ 

života. S postupným rozvolňováním, kdy s radostí opět začínáme navště-
vovat kulturní zařízení, společenské a sportovní akce, cestujeme a méně 
se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost nezvaně navštívit 
naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si  
v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadl na středu 
16. června, připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají 
do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, 
která nechávají lidé v  době své nepřítomnosti často nezabezpečená. 
K  nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené 
okenní ventilace či mikroventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení 
přes mikroventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.  „Základem 
efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a  zavírání oken.  
A  to i  ve  chvílích, kdy si člověk odejde z  domova jen na  moment pro 
něco do obchodu nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk 
zamykání osvojit a  zautomatizovat, protože samotné překonání 
obyčejných nezamčených dveří trvá do  5 sekund, u  bezpečnostních 
nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund,“ apeluje 
na  důležitost základního zabezpečení zamykáním plk.  Mgr.  Zuzana 
Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Evropský den proti vloupání letos doprovází v  členských státech  
Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že 
to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Nadále se bude 
zmiňovaný den prezentovat také sloganem z  předchozích kampaní:  
„Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“. Tato kampaň upozorňuje 
na  skutečnost, že na  zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, 
protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na  dovolenou, 
tak i  toho, že jste si odskočili třeba jen do  restaurace nebo na  nákup.  
A  že zabezpečení je nejen o  technických opatřeních, ale zejména 
o našem běžném chování a zvycích,“ říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel 
odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Rady a doporučení
Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o za-

bezpečení obydlí přemýšlet nejlépe již při jeho výstavbě. Pokud to již 
není možné, doporučujeme s  odborníky konzultovat vhodný systém 
bezpečnostních prvků pro váš byt či dům. Kombinovat lze mechanic-
ké zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní fólie apod.)  
s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobil-
ní telefon (alarmy, kamery atd.).  Pokud zvažujete nákup bezpečnostních 
prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky. 

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár 
základních pravidel. 
1/ Neupozorňujte nikdy na  svou nepřítomnost na  sociálních sítích  

a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova. 
2/  Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy…) a pocit osobního 

bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu svého  
domova a soukromí. 

3/  Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj 
dohlédnou, pravidelně vyberou poštovní schránku a zalijí květiny.

4/  Zabezpečení a  dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou  
opatření, která vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout všechny 
vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili 
byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedba-
lostí napomáhá.
Pokud po  návratu domů zjistíte, že se k  vám někdo vloupal, nikdy  

nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a vy můžete 
znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového 
volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce  
k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo 
na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.

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

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Energie pro Brno

JEDINÝ DODAVATEL, VŠECHNY ENERGIE
PRO DOMÁCNOSTI I PRO FIRMY

UŽÍVEJTE SI VÝHOD STABILNÍ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI. 
MÁME NÍZKÉ CENY, PROTOŽE ENERGIE VYRÁBÍME VE VELKÉM

E-MAIL: ENERGIE@TEPLARNY.CZ     TEL. : 545 162 345     WEB : WWW.TEPLARNY.CZ

• Na základě kalkulace jednoduše zjistíte, kolik můžete ušetřit.
• Změnu dodavatele vyřídíme za vás. Šetříme nejen vaše peníze, ale i čas.

elektřina plyn teplo
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Zatímco podmínky pro organizované 
sportování nebyly od  podzimu do  jara vůbec 
dobré, podařilo se ve  fotbalovém oddílu SK 
Řečkovice alespoň něco z  „jiného soudku“. 
V  prostoru areálu SK Řečkovice ukončila 
působení firma, která si zde léta pronajímala 
vnitřní prostory. Vyklizené místnosti nabízely 
zajímavá řešení pro své využití. Nakonec se 
rozhodlo o vytvoření tréninkového centra pro 
mládež. Několik prostor bývalých kanceláří 
prošlo rekonstrukcí, všechny místnosti byly 
vymalovány v  klubových barvách, položily se 

zátěžové koberce, doplnil se běžný inventář 
kabin včetně TV pro zhlédnutí a  rozebírání 
taktických prvků. Chloubou TCM by měla 
být menší posilovna, vybavená mimo jiné 
oblíbenými TRX popruhy, expandéry i  dalším 
sportovním náčiním, které by mělo efektivněji 
rozvíjet pohybové dovednosti našich svěřenců. 

Velké díky za  provedení většiny prací 
směřují k  trenérovi mládeže Petru Tesařovi, 
který zde strávil nespočet hodin, výsledek 
ale stojí za  to. Dále bychom rádi poděkovali 
Radku Oravíkovi a  také rodičům za  pomoc 

s  úklidovými pracemi. Pevně věříme, že 
mladým fotbalistům nově dokončené 
prostředí pomůže nejen k  rychlejšímu 
zlepšování, estetičtějšímu prostředí, ale také 
k  silnějšímu pocitu  sounáležitosti s  klubem, 
který by v  letošním roce oslavil kulaté výročí 
devadesáti let od  svého založení. Bohužel 
epidemiologická situace realizaci tohoto 
jubilea odsunula na příští rok. Už teď se těšíme 
na Vaši návštěvu. Hezké léto a stálé zdraví přeje 
VV SK Řečkovice.

Martin Král, trenér „A“ týmu

Další zlepšení v areálu SK Řečkovice
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
OPRAVY A SERVIS POČÍTAČŮ, notebooků a tabletů. Chcete  
zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi,  
internet? Se vším Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný,  
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské.
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HODINOVý MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
KOUPÍM BYT 2+1 nebo 3+KK před i po rekonstrukci. Spěchá,  
financování hotovostí. 778 555 356, Irena.
REALITNÍ SLUŽBY – odhad tržní ceny nemovitosti zdarma –  
prodej a pronájem nemovitostí – bezplatné konzultace v kanceláři  
i online – služby jsou pro majitele nemovitosti zdarma.  
Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725002155
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Brně.  Hotovost. Tel: 721500609
Hledám dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601325211
HLEDÁM K PRONAJMUTÍ NEBYTOVÉ PŘÍZEMNÍ  
PROSTORY do 30 m2 za účelem služeb. T: 602550175,  
Email: loubalova@seznam.cz
KOUPÍM garáž v OV na ul. Novoměstská, tel. 702064144.
PRONAJMU garáž na ulici Uprkova 13, Tel: 601 324 103
DOUČÍM ITALšTINU začátečníky, středně pokročilé nebo  
konverzaci. Možnost i výuka online. Tel: 777 595 892
Terapie Access Bars® Alexandra Malíková, Tel: 732629430
Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, Horácké nám., přijme  
na dlouhodobou BRIGÁDU zdatnou pracovnici na balení zásilek  
- práce 2-3x týdně (PO, ÚT a ČT, od cca 11.00 hod.). 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T: 722 959 021
Kytarykon.cz - Kytarář Petr Konečný, Řečkovice, Vránova 173 
VýROBA A OPRAVY kytar a ukulelí. Základní servis houslí.  
Opravy akordeonů. Tel: +420 733 519 786, ars@kytarykon.cz
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, 
Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně 
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.  
Inzerci zasílejte na adresu sekr@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 16. 8. 2021. Zdarma. 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci 
s TJ SOKOL Řečkovice a PIONÝREM Řečkovice pořádá

Areál bývalého pivovaru za radnicí Palackého nám. 
v Řečkovicích
Moderovat bude Věra Müllerová

Pátek 27. srpna 2021 od 15 hodin

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
DDM Brno, pobočky Frikulín Řečkovice  

DĚTSKÁ DISKOTÉKA

NO FEET BRNO
taneční skupina 

PAMPELIŠKY
taneční oddíl Sokola Řečkovice 

KLUCI OD KONÍ
zahrají k tanci a poslechu

JÍZDA NA PONÍCÍCH
SKÁKACÍ HRAD  

DĚTSKÝ DEN

Akce se uskuteční dle platných vládních nařízení (COVID-19).


