
ČERVENEC-SRPEN 2022

Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 7.-8., ROČNÍK XXXI

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

Pátek 5. 8. 2022
Hodové zvaní 
15:00  Začátek na radnici, dále směrem: 
 nákupní středisko – Mokrá Hora 
 – Zápaď – Měřičkova
 Konec v Hospůdce – Orelský klub

Sobota 6. 8. 2022
9:30 Stavění máje
14:00 Vyzvedávání hlavní stárky
15:00 Slavnostní průvod stárků od konečné 
 tramvaje č. 1, hraje dechová kapela 
 Zdounečanka
22:00 Kapela Stereo
02:00 Ukončení zábavy

Neděle 7. 8. 2022
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: Milan Němec, herec Městského divadla Brno 

Program bude prokládán besedami v podání stárků.

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA pořádá

5.–7. srpna 2022



Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Zprávy z rady a zastupitelstva 
městské části
Na své 51. schůzi 1. června 2022 rada městské části:
 vzala na vědomí informaci o úpravě minimální výše nájemného z úrovně města 

Brna a schválila s účinností od 1. 7. 2022 nájemné u nově uzavíraných nájemních 
smluv k běžným bytům ve výši 101 Kč/m2/měsíc,  

 schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na  stavební práce 
„Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru – 1. etapa“, zadávané v  podlimitním 
režimu v užším řízení,  

 schválila nájemní smlouvu na  pronájem části pozemku o  výměře 11 m2 
a pozemku o výměře 150 m2, oba v k. ú. Řečkovice, s Oddílem národní házené 1. 
NH BRNO, z. s., na dobu určitou od 15. 5. 2022 do 15. 5. 2037,

 schválila dohodu o  ukončení nájmu sjednaného nájemní smlouvou ze dne 
29. 3. 2019 s SK Řečkovice, z. s., ke dni 30. 6. 2022 a záměr městské části Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek – pozemky v  k. ú. 
Řečkovice – SK Řečkovice, z. s.,

 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, za účelem uspořádání koncertu skupiny Pražský výběr 
dne 7. 9. 2022, 

 schválila smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., 
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jejímž předmětem je provedení 
opravy zpevněné plochy před garážemi u bytových domů Medlánecká 22-26,

 vybrala za  dodavatele veřejné zakázky na  služby „Uzavření rámcové smlouvy 
na  administraci veřejných zakázek“ společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 
496/123a, Brněnské Ivanovice, 620  00 Brno, a  schválila příkazní smlouvu 
s uvedenou společností. 

Na svém XX. zasedání 16. června 2022 zastupitelstvo 
městské části:
 souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora za rok 2021, a to bez výhrad, 
 schválilo závěrečný účet městské části za rok 2021,
 stanovilo na  volební období 2022-2026 počet členů ZMČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora na 23 a vytvořilo pro volby do ZMČ, konané ve dnech 23. a 24. 9. 
2022, jeden volební obvod, 

 projednalo žádost o vyjádření k prodeji pozemku při ulici Maříkově.
Dana Filipi, místostarostka

Vážení spoluobčané,
tentokrát se chci zmínit o dvou místech v naší 
městské části, která mají jednu věc společnou. 
Odehrávají se tam změny, které potenciálně 
povedou k  širšímu využití veřejností. Prvním 
z nich je část Zamilovaného hájku, která byla 
po  dlouhá léta využívána jako softbalové 

hřiště. Mnozí z vás si jistě všimli, že plocha je již delší dobu odplocená. 
Na jaře uzavřelo město Brno s dosavadním nájemcem Vysokoškolským 
sportovním klubem MENDELU dohodu o  vynětí této části pozemku 
z nájemní smlouvy. Volná plocha je tak veřejným prostranstvím, sloužícím 
k  rekreačním účelům. Samozřejmě nadále platí omezení vyplývající ze 
situace, že se jedná o retenční plochu. 

Druhým zajímavým místem je pozemek na  Mokré Hoře. Ta 
objektivně postrádá nějaké prostranství, kde by se mohly konat menší 
akce komunitního charakteru. Město zde nevlastní mnoho vhodných 
pozemků, či spíše žádné. V souvislosti s připravovanou druhou etapou 
rekonstrukce plynovodu by však mělo dojít ke zrušení plynové stanice 
stojící na  městském pozemku v  ulici Pod Zahradami. Tuto skutečnost 
reflektuje i  nápad, který do  participativního rozpočtu města přihlásila 
zdejší občanka. Jedná se o  snahu upravit zmíněný pozemek a  jeho 

Slovo starosty

Vítání občánků v září 2022
Vážení rodiče nově narozených řečkovických dětí,
naše radnice vypisuje další termín, ve  kterém bychom se společně 
s Vámi rádi sešli v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
Palackého náměstí 11, abychom ještě jednou v letošním roce uvítali dal-
ší řadu nových občánků naší městské části. Tentokrát vítání proběhne  
v sobotu 17. září 2022. Těšíme se na všechny letos narozené děti s trva-
lým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 
Aby Vaše děti mohly být slavnostně uvítány, je třeba si o účast na této 
akci požádat. Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 26. srpna 2022  
u  paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747,  
e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

nejbližší okolí, využít jeho návaznosti na hřiště na pétanque a na zelenou 
plochu biocentra. Cílem je doplnit prostor pro setkávání místních, pro 
pořádání menších trhů a jarmarků, pamatováno je i na děti. V tuto chvíli 
není jisté, jestli se tento námět promítne do hlasování už letos na podzim, 
nebo jestli se kvůli přítomnosti plynové stanice posune do dalšího roku. 
V každém případě jej považuji za velice přínosný.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat, že to v červnu v našem areálu 
za  radnicí opravdu žilo. Užili jsme si Dětský den, vystoupení Partičky, 
show Na  stojáka, Řečkovický festival minipivovarů či Folkové léto. 
Fotbalisté k  tomu oslavili devadesát let od  založení klubu. Věřím, že 
i letošní hody a další akce, které se letos přes prázdniny konají, dopadnou 
stejně povedeně. Na většině z nich se s vámi těším osobně na viděnou 
a přeji vám příjemné prožití letních měsíců.  

Marek Viskot, Váš starosta

Cvičení seniorek a seniorů
ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora oznamuje, že cvičení seniorek 

a seniorů naší městské části v sokolovně na ulici Vážného bude pod ve-
dením cvičitelky Ivety Pokorné probíhat od 19. září 2022 vždy v pondělí 
od 12.00 do 13.00 hodin. Není potřeba žádná registrace.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



asfalt ŘSD odmítá zejména s ohledem na jeho nižší životnost a celkově 
nepovažuje za  potřebné nic dalšího řešit. Odvolává se na  skutečnost, 
že z  hlediska protihlukových norem je vše v  pořádku. Je pravdou, že 
opakovaná měření potvrdila, že o několik decibelů se Hradecká v tomto 
smyslu do norem „vejde“. 

Jediným pozitivem je zkrácení doby provádění prací a s tím spojených 
omezení na prázdninové měsíce, kdy je provoz přece jen menší. Původně 
měly práce probíhat až do října, podařilo se však zkrátit termín na období 
od začátku července do prvního týdne v září. 

Děkujeme vám všem za  trpělivost při této opravě, která může 
způsobit přechodné komplikace v dopravě v naší městské části.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Oprava Hradecké

Silnice I/43, po  které denně přijíždí do  Brna 
desetitisíce lidí ve směru od Svitav a z Blanenska, je 

i z pohledu naší městské části významnou komunikací. Na jednu stranu 
si asi ani nelze představit, jak by to vypadalo bez ní. I když na příkladu 
Kuřimi si to lze představit dost živě, a pěkný obrázek to není. Na stranu 
druhou, přesto, že díky ní nestojí několikakilometrová fronta aut 
na Žilkově, Terezy Novákové nebo Banskobystrické, je tato silnice stále 
velice blízko, pro hodně z nás až příliš blízko. 

Tato silnice je ve vlastnictví státu, jejím správcem je Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD). To se rozhodlo i v letošním roce provádět souvislou opravu, 
tentokrát v  úseku od  Globusu až do  Králova Pole. Městská část se vše 
dozvěděla až na jaře, když se začalo projednávat stanovení dopravního 
značení včetně objízdných tras. Musím říct, že s  prováděním prací 
v letošním roce jsme nesouhlasili a svůj nesouhlas jsme také písemně 
adresovali ŘSD a zopakovali i při ústním jednání do protokolu. 

Zmíním dva hlavní důvody našeho nesouhlasu. Jedná se o probíhající 
rekonstrukci kolejové trati Brno–Blansko a  s  tím související vedení 
náhradní autobusové dopravy a  přirozeně větší množství osobních 
aut na  Hradecké. Druhým důvodem je fakt, že součástí letošní opravy 
není řešení hluku způsobovaného dilatačními spárami mostu v  místě 
vlakové stanice. Ty mají být opravovány až v roce 2023. Fakt, že po letošní 
uzavírce připouští ŘSD další uzavírku hned v  příštím roce, nás doslova 
šokoval. Nechápeme, proč to nejde naráz a  jednou uzavírkou. Nový 
povrch i dilatační spáry mostu.

Za  účelem snížení hlukové zátěže dlouhodobě požadujeme použití 
tzv. tichého asfaltu či aplikaci dalších protihlukových opatření. Tichý 

Z RADNICE3
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Tradiční akce naší městské části pro rodiny s  dětmi Dětský den 
za radnicí se znovu po roce uskutečnila na obvyklém místě a obvyklém 
čase. Zpětně lze hodnotit, že se opět vydařila na  jedničku, když si 
do  areálu bývalého pivovaru našlo cestu více než 400 dětí. Věříme, 
že si to i  s  jejich rodiči a  prarodiči užili. Díky dlouhodobé a  úspěšné 
spolupráci s řečkovickém Pionýrem, Sokolem či DDM Frikulín si na této 
akci mohly děti vyzkoušet nejrůznější soutěžní disciplíny. Opět byly 
vedle soutěžních aktivit připraveny i  mnohé další atrakce a  zábavný 
program jako dětská diskotéka, jízda na  konících, skákací hrad a  další. 

Na pódiu a v jeho blízkém okolí souběžně probíhal doplňkový zábavný 
program, v rámci kterého vystoupili například tanečníci z T-Group nebo 
legendární Železný Zekon. Programu dětského dne se opět zúčastnila 
také pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře 
se svými speciálně připravenými aktivitami pro menší i větší děti. Celým 
programem Dětského dne za radnicí hosty provázela moderátorka Věra 
Müllerová. Za pomoc s organizací dětského dne bezesporu patří velké 
poděkování všem zúčastněným, a v neposlední řadě Oldřichu Gardášovi.

Filip Hrůza, místostarosta

Dětský den za radnicí se opět vydařil



se současným světem bezohledných sběratelů, kteří pro vzácný kousek 
do své sbírky neváhají vraždit. Srpen 1911: Vincenzo Peruggia, pracovník 
muzea Louvre, ukradl obraz Mona Lisa.

Skandál v rytmu charlestonu Pamely Hartové. Píše se rok 1923 a Kit 
Scottová, mladá Australanka původem z vyšších vrstev, přijíždí do Lon-
dýna, aby si splnila sen o hvězdné herecké kariéře. Brzy se vrhá po hlavě 
do roztančené londýnské divadelní společnosti v čele s Fredem Astairem 
a jeho sestrou Adele. Když se na titulní stránky bulvárních novin dosta-
nou fotografie, které ji zachycují v  divokém tanci s  princem z Walesu, 
vznikne mnoho spekulací a historek. Podaří se zabránit skandálu?

Smrt přichází na  prohlídku Anderse De la Motte.  První kniha sé-
rie Vraždy v Österlenu. Realitní agentka a populární moderátorka Jessie 
Andersonová je nalezena mrtvá v  jednom z  předváděných domů.  
Stockholmský inspektor Peter Vinston, který tu pobývá kvůli své dceři, 
je vtažen do vyšetřování. Společně s místní policistkou Tove Espingovou 
zjišťují, že Jessie mohl mít důvod zabít téměř každý.

Útěk do  Toskánska Evy Rýznerové. Poetický příběh ženy, která se 
propadá na dno, protože nedokáže na svět přivést dítě. Nechává za se-
bou minulost a vydává se do Toskánska, kde se rozhodne utonout v moři 
chianti. Díky obyčejným radostem, jako je vaření ribollity, se jí daří zapo-
menout na špatné zprávy z pražské kliniky.

Učitelka z Osvětimi Magdy Hellingerové. Slovenská učitelka Magda 
Hellingerová byla do Osvětimi deportována 28. března 1942. Esesáci ji 
vybrali mezi takzvané vězeňské funkcionáře, kteří měli plnit jejich kru-
té rozkazy a udržovat řád mezi desetitisíci živořících vězňů. Magda tak  
každý den balancovala nad propastí: jak pomáhat ostatním, zachraňovat 
životy a přitom na sebe neupozornit? Její příběh svědčí o tom, že ušlech-
tilou stránku lidského ducha nezničí ani ty nejkrutější podmínky.

Kromě této krásné beletrie vám můžeme nabídnout spoustu zajíma-
vých a užitečných titulů z naučné literatury, například teď aktuálně turis-
tické průvodce a cestopisy.

Ještě vám chceme připomenout letní otevírací dobu. K  úterku 
a  čtvrtku, vždy od  10 do  12 a  od  13 do  18 hodin, přibyl ještě pátek 
od 10 do 15 hodin, takže si můžete vybrat den, který se vám nejvíc hodí. 
Přejeme vám krásné léto, krásné zážitky a těšíme se s vámi na viděnou.

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

Pobočka KJM Kolaříkova

KULTURA A HISTORIE4
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás zdravíme a posíláme tipy jak na skvělé čtení, tak na skvělé akce, 
které jsme pro vás připravily. Prázdniny jsou doba, kdy se dají podnikat 
mimořádné věci, je více volna, máme více času, je hezky, tedy když se 
to podaří, a úplně si to říká o něco výjimečného. Tím prvním je úžasná 
výstava Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů – jednotlivé 
listy z komiksové knihy Lucie Seifertové. Letos Mendel slaví velmi, velmi 
kulaté výročí, a tak nás napadlo, že vás to určitě bude zajímat. Řeklo by 
se komiks, to bude akorát tak pro děcka. Věřte ale, že se velmi zábavnou 
a srozumitelnou formou dozvíte hodně i vy dospělí. Děkujeme Mende-
lově univerzitě v Brně za poskytnutí licence k výstavě a dobrou zprávou 
je, že si tu knížku, podle níž je výstava zpracována, můžete půjčit i domů, 
protože ji u nás v pobočce samozřejmě máme.

Tradice našich tvoření pro děti pokračuje – v  létě si budete moci se 
svými dětmi vyrobit Le(t)dního medvídka, sami uvidíte, jak je laškovný 
a jaký vtípek se v tom názvu vlastně skrývá. Kreativní set je opět zdarma 
k vyzvednutí v pobočce – a zase čekáme na vaše krásné fotky či videa 
z vyrábění.

V úterý 12. 7. 2022 mezi 15. a 17. hodinou si přijďte k nám nejen pro 
knížky, ale i na kafíčko a sušenky, třetí Knihokavárna je připravena právě 
pro vás. Posedíte, popovídáme si a výborná káva vám jistě přijde vhod.

Ve čtvrtek 4. 8. 2022 už bude půlka prázdnin za námi, proto zveme 
všechny děti, aby si přišly namalovat křídou na chodník obrázky podle 
své fantazie na  téma Jaké máš prázdniny? Sejdeme se mezi 15. a  17. 
hodinou na prostranství před pobočkou, křídy máme a moc se na děti 
těšíme.

Posledním tipem jsou oblíbená Čtení v parku u kostela. Sledujte pla-
káty na hřišti v parku, které se tam objeví několik dní před akcí. Budeme 
improvizovat podle počasí, tak nás tam některé odpoledne určitě uvidí-
te. Loni to bylo moc fajn, tak by byla škoda si to nezopakovat. 

O  prázdninách to bývá s  přísunem nových knížek trochu omezené, 
ale to nevadí, z vlastní zkušenosti víme, že si lidé rádi berou na dovole-
nou již prověřené kousky. Zde je tedy pár novinek, které by vám i  tak 
neměly utéct.

Nauč svého draka říkat prosím Anny Langové. Druhá kniha série 
Dráček. Lily se kamarádí s dráčkem. Každý den ho učí jedno nové kou-
zelné slovíčko. Tentokrát je to slovo PROSÍM pro vyjádření přání nebo 
prosby o pomoc.

Cirkus Svět Pavla Brycze. Jedné děsivé noci se po  temné cestě řítí 
ve svém mňoukomobilu strašlivý černokněžník Raven se svým šoférem 
Netopiriusem. Míří na slet čarodějnic. Pomocí věštby poradního ohně má 
být předpovězeno, kdo se stane vládcem temnot na příštích sto let. Oheň 
však pronáší velmi neurčitou věštbu: vládcem se stane ten, kdo odříká 
správné zaklínadlo ve chvíli, „kdy se děti všech barev pleti chytí za ruce 
a obejmou celý svět“.

Dědečku, vyprávěj o Praze Ladislava Špačka. Šestý díl knižní série 
Dědečku, vyprávěj. Tentokrát se vydáme na  procházku Prahou. Sezná-
míme se s  památkami, významnými budovami, ale i  s  důležitými pa-
mětihodnostmi. Dědečkovo vyprávění je oživováno pověstmi, příběhy 
a hravou formou seznamuje děti s důležitými osobnostmi našich dějin, 
s místy a událostmi, které by měl každý znát.

Bílá voda Kateřiny Tučkové. Bílá Voda. Vesnice skrytá ve stínu pohra-
ničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc 
u zázračné sošky Panny Marie. Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se 
tu skryla před svou minulostí. Namísto kláštera s početnou řeholní ko-
munitou tu však najde pouze několik řádových sester, vedených svéráz-
nou řeholnicí Evaristou.

Knihovnice z  Troublesome Creeku Kim Michele Richardsonové. 
Odlehlou horskou část Kentucky sužuje velká hospodářská krize víc 
než bohatší části Spojených států. Lidé živoří, ale nevzdávají se. Cussy 
Mary Carterová se v rámci podpůrného programu vlády stává knihovnicí 
Pojízdných knihoven, které s čtivem přinášejí osvětu, únik před krutou 
realitou a mezilidský kontakt. Devatenáctiletá dívka se musí vypořádat 
s celou řadou protivenství kvůli odlišné barvě kůže – je totiž modrá. Její 
příběh vypráví o  nezlomnosti lidské vůle a  odvěké lidské touze měnit 
okolní svět k lepšímu.

Panny Alexe Michaelidese. Edward Fosca je vrah. Mariana je o tom 
přesvědčená. Jenže charismatický profesor řecké tragédie je na Camb-
ridgeské univerzitě nedotknutelný. Studenti ho zbožňují, zejména člen-
ky tajného studentského spolku nazvaného Panny. A právě z jejich řad 
vzešla první oběť. Když se objeví další tělo, Mariana se rozhodne Foscu 
zastavit – i kdyby ji to mělo stát vlastní život.

Poslední Mona Lisa Jonathana Santlofera. Napínavý román, v němž 
se prolíná skutečný případ krádeže vzácného díla z počátku 20. století 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
A my máme taky Mendela!
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Řečkovický kroj
S  příchodem prázdnin vrcholí příprava 

hodů. Je tedy namístě zmínit něco, co se týká 
folklorních tradic. Minulý rok v prázdninovém 
čísle shrnula Katka Svobodová v  dlouhém 
a  čtivém článku, plném fotografií, obnovení 
hodových tradic v naší městské části.

K Vavřineckým hodům z roku 1993 uvedla 
stať z  kroniky, kde je uvedeno, že: „15. červ-
na jmenovala Rada na  své 45. schůzi pana 
doc.  dr.  Jiřího Vaňka, CSc., předsedou hodové-

ho výboru, a  z  rozpočtu obce vyčlenila částku 
65  000.- Kč na  pořízení řečkovických krojů…“.  
Když jsem tuto informaci četl přibližně před 
deseti lety, říkal jsem si, kam se tolik krojů po-
dělo. Kontaktoval jsem tehdejší patrony hodo-
vé zábavy a  členy hodového výboru (paní L. 
Ulrichovou, nedávno zesnulého pana Bartoň-
ka, pana J. Holíka a další) a dozvěděl jsem se, 
že nakonec byl ušit jeden pár a z velké inves-
tice pro hodovou chasu se ustoupilo. Přiznám 
na rovinu, že i když jsem pátral, doposud jsem 
tento kroj k zhlédnutí nevypátral, ale je možné, 
že po uveřejnění tohoto článku se někdo ozve, 
že možná tuto památku má a budeme ji moci 
zhlédnout.

Nějakou dobu úsilí ušít řečkovické kroje po-
spávalo. Sokolský taneční soubor Pampelišky 
nechal ušít jednoduché krojové kostýmy, po-
dobající se brněnským krojům, což bylo úžasné 
oživení hodových vystoupení, ale stále to ne-
byl slavnostní řečkovický kroj. To se však změ-
nilo v  roce 2008, kdy Jožka Bořecký (tehdejší 
starosta Orelské jednoty), přišel s  nápadem 
nechat řečkovický kroj ušít. Pustil se do  toho 
naplno a  pátral po  dochovaných fotografiích 
řečkovických krojů a  po  případných součás-
tech. Bohužel na většině fotografií z konce 19. 
století byli Řečkovičtí oděni do krojů, které nes-
ly prvky všech okolních i  vzdálenějších obcí. 
Nakonec oslovil paní Hanu Vyšinskou, která 

se specializuje na šití krojů z Brněnska a okolí. 
Ta sesbírala staré knihy a materiály, ve kterých 
byly popisy pamětníků o tom, jak vypadal kroj 
v Řečkovicích. Ponejvíce těžila z publikací, kte-
ré vydala paní M. Ludvíková (etnografka zabý-
vající se mj. kroji na Brněnsku). V roce 2009 byly 
práce dokončeny a  byl představen kroj, který 
již vídáme na hodech doposud. Po pár letech 
se první z nás, kteří léta tancujeme na hodech, 
rozhodli, že si je nechají ušít také. A přibližně 
od roku 2017 téměř každý rok přibude někdo, 
kdo si nechá ušít řečkovický kroj. Sokolská jed-
nota jich dokonce nechala v  minulých letech 
ušít několik. Tím, jak máme různé požadavky 
na  to, v  čem se cítíme dobře, začínají vznikat 
i jednodušší varianty s menším počtem spod-
nic, které byly dříve běžné. Pro představu při-
kládám fotografii, na  které jsou velmi dobře 
patrné rozdíly mezi řečkovickým a  tradičním 
kyjovským krojem. Pozor, nenechte se zmást, 
že stárci stojí do  kříže. Tedy Pavel, jenž nese 
hodové právo, patří do páru k Aničce, která má 
na hlavě věnec hlavní stárky.

Závěrem jen vyzvu váhající: všechny, kdo si 
nechají ušít řečkovický kroj, zveme mezi nás, 
kteří popularizujeme folklór. Jsme rádi za  ka-
ždého nadšence, který pomáhá budovat naši 
řečkovickou identitu.

Jirka Libus

Právě dnes 100 let tomu jest...
ČERVENEC, SRPEN 1922
Dne 1. července probíhaly v celé republice, a samozřejmě i v Brně osla-
vy výročí bitvy u  Zborova.   Bitva vypukla 1. července 1917, ukončena 
byla následující den. Jednalo se o  první  významné vystoupení  česko-
slovenských legií  na  východní frontě. Úspěch československých jed-
notek byl natolik výrazný, že  ruská prozatímní vláda  poté zrušila veš-
kerá omezení na  formování nových jednotek z  českých a  slovenských 
zajatců. Oslavy v  Brně zahájil večer průvod asi 100 legionářů a  sed-
mi rot z  pluků brněnské posádky, který se vydal z  Husovy ulice, přes  
Veveří k  sokolskému stadionu. Zde zaznělo několik projevů, zazpívaly  
pěvecké sbory a  zahráním hymny po  22. hodině byla slavnost zakon- 
čena. Další různé připomínky 5. výročí bitvy probíhaly po celý následující 
týden.

Na prázdniny do “Jugošky”? Už před 100 lety se naši předci rádi vydáva-
li na  letní pobyty k moři. Od 1. července byly zavedeny přímé rychlíky 
do bývalé Jugoslávie. Nastupovalo se v Praze, Brně, Břeclavi a Bratislavě 
a  vystupovalo v  Zagrebu. Celá cesta trvala asi 19 hodin. Lidé většinou 
nejezdili jen na  týden, ale na  týdny tři i  více. Legendární  Jiří Stanislav  
Guth-Jarkovský, který učil společenskému chování, se věnoval i cestová-
ní: „Cestuješ-li tedy nikoliv jen pro pouhou zábavu, ale také pro pouče-
ní, musíš se na každou cestu připravit četbou a studiem knih pojedná-
vajících o cizích krajích, tak aby osvojování nových dojmů bylo snazší.“ 
A pokračoval: „Alespoň základní znalost tamější řeči nelze penězi vyvá-
žiti. Dobrý hospodář si taktéž stanoví přesný rozpočet cesty, ve kterém 
vždy pamatuje třetinou celého obnosu na nepředvídatelné výdaje.“

Dne 2. července se v Brně na řece Svratce konaly mezinárodní plavecké 
závody Českého veslařského klubu.

Dne 3. července proběhl v  Brně první český sjezd Společnosti pro vý-
zkum dítěte. Sjezd zahájil MUDr. MVDr. Edward Babák, profesor Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity, spoluzakladatel lékařské a veterinární fa-
kulty v Brně.

Ve  dnech 4.- 9. července se konala 1. moravská spartakiáda. Byla to 
velká akce členů KSČ, vyhlásili si pro sebe pracovní povinnost a denně 
připravovalo bývalé vojenské cvičiště za  Lužánkami až 100 soudruhů. 
Hlavním dnem byla neděle 9. července, kdy proběhla manifestace 
na  náměstí Svobody a  průvod pak procházel Brnem. Lidové noviny 
informují, že průvod Brňané nesledovali, žádných diváků v ulicích nebylo. 
Rozum měla i  Praha, která odmítla tuto komunistickou akci finančně 
podpořit. A rovněž počasí toho dne přálo demokracii, přišla totiž větrná 
bouře a zahalila cvičiště do mračen prachu z okolních polí.

Pokrok přišel do Brna! Lidové noviny 11. července oznamují, že v měst-
ských lázních Hlinky i Zábrdovice se mohou ženy koupat v oddělení muž-
ském a chlapci (tedy ne muži!) v oddělení ženském.

Lidové noviny uveřejnily 20. července zprávu o  komunistickém 
hospodaření v  nemocenské pokladně v  Boskovicích. “Pokladna stala 
se eldorádem komunistů, kteří z  tohoto státního ústavu učinili si nyní 
zaopatřovací ústav pro své věrné. Když řádění komunistů nebralo konce, 
vzdal se starosta města továrník Svátek funkce předsedy pokladny.” 
Komunisté si pak obsazovali místa dle stranické knížky, za úředníka byl 
třeba přijat domovník a  tovární sluha, který byl dříve ze dvou továren 
na  hodinu propuštěn. Ve  městě to prý způsobilo rozruch a  čeká se 
na kroky vedoucí k nápravě.

Ve dnech od 24. do 31. července byly v Brně vystaveny opravené voličské 
seznamy Velkého Brna. Každý zájemce mohl do nich nahlédnout a zkon-
trolovat si své údaje.

Ve dnech 6. až 20. srpna se konaly brněnské výstavní trhy průmyslu a ob-
chodu. Právě před 100 lety to bylo poprvé. Vystavovalo přes 400 firem 
a podívat se přišlo na 200 000 návštěvníků. Vystavovalo se v několika bu-
dovách brněnských škol a na stadionu na Kounicově ulici. O rok později, 
v srpnu 1923, padlo rozhodnutí o výstavbě brněnského výstaviště.

V neděli 27. srpna se na brněnské Riviéře konala slavnost k ukončení letní 
sezóny. Pro návštěvníky byly připraveny různé atrakce a soutěže: kuželky, 
tenis, běh a další. Večer nebe ozářil ohňostroj. Účast však byla kvůli špat-
nému počasí nevelká.
Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internet.

Mgr. Dana Malíková
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POZVÁNKA
Vážení přátelé a příznivci zahradničení,
srdečně vás zveme na autokarový výlet 

v sobotu dne 24. 9. 2022.
Navštívíme:
zahradnictví v Modřicích, klášter Rosa Coeli v Dolních  
Kounicích, expozici Vladimíra Menšíka v Ivančicích,  
Slovanskou epopej v Moravském Krumlově.

Předběžná cena 390 Kč, dle vývoje cen pohonných hmot 
může dojít ke změně.

Odjezd v 7.00 hod. z Medlánek, v 7.15 hod. z Řečkovic.

Bližší informace, přihlášky a platba u p. M. Bajerové,  
tel.: 776 667 723 nebo 604 738 318.

Těšíme se na vaši účast.  
Hortus, Hana Štefková

Zprávy z farnosti sv. Vavřince
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. v 8.00 hodin
7. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince – mše sv. v 7.15 v kostele  
 a v 10.00 v hodovém areálu
10. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze – mše sv. v 18.00 hodin,
 po mši sv. agapé na faře
15. 8.  Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. v 18.00 hodin
MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH
Neděle: v 7.15 a v 9.00 (kromě 7. a 28. 8.)
Všední dny: středa až sobota jako obvykle, v pondělí mše sv. nebudou
V některých týdnech může být pořad bohoslužeb pozměněn, sledujte 
proto vývěsky, ohlášky a internet https://farnostreckovice.cz/
Farní pouť do Přibyslavic a Dalešic 

V sobotu 14. května odjížděl od kostela autobus plný farníků. Kam? 
Cílem bylo nejprve poutní místo Přibyslavice u Třebíče, což je shodou 
okolností působiště bývalého faráře v Řečkovicích P. Jacka Kruczka. K cíli 
naše výprava dorazila krátce před devátou hodinou dopolední. Padesát 
autobusových poutníků doplnilo ještě několik farníků, kteří se dopravili 
auty. Po uvítání s otcem Jackem byla sloužena v kostele Narození Panny 
Marie mše svatá za poutníky. Po bohoslužbě nám otec Jacek řekl pár slov 
o historii poutního místa a pozval nás na „malé“ občerstvení do prostor 
místního obecního úřadu za doprovodu milé paní starostky.   

Další zastávkou byl oběd v  rodinné restauraci „U Bohouše“ ve vísce 
Slavětice nedaleko jaderné elektrárny Dukovany. Příjemné posezení 
v klidném prostředí uchvátilo některé členy výpravy natolik, že se jim ani 
nechtělo ze Slavětic na další cestu. 

O půl třetí nás však čekal v sousedních Dalešicích pan Rudolf Špaček, 
místní kronikář. V dalešickém kostele sv. Petra a Pavla jsme se dověděli 
leccos zajímavého z historie kostela, farnosti i městyse Dalešice. Na závěr 
nás čekala ještě prohlídka dalešického pivovaru, který je spojen nejen 
s dobrým pivem, ale také s natáčením filmu Postřižiny. Exkurze byla za-
končena ochutnávkou a nákupem místních specialit. 

I když se skoro nikomu nechtělo, nadešel čas návratu. Před sedmou 
hodinou nás autobus vyložil u řečkovického kostela. Byl to krásný den. 
Tak zase příště.                                                     P. Michal Seknička

Omezená doprava, omezené chování aneb 
klakson troubí…

Především obyvatelé Mokré Hory si nemohli nepovšimnout výkopo-
vých prací na Tumaňanově ulici. Probíhají již několik měsíců, a ještě něja-
kou dobu budou. Je to nepříjemné, ale udělat se to asi musí. Proč si tedy 
život znepříjemňovat ještě vzájemně mezi řidiči? Vážení, asi především 
obyvatelé a návštěvníci Jehnic a Ořešína, na Tumaňanově se dál bydlí, 
tedy i zajíždí do garáží a na parkovací stání. Tedy pokud někdo zastaví 
a dá blinkrem znamení, že odbočuje, protože chce zajet na svůj poze-
mek, opravdu nepomůže na něj troubit, gestikulovat apod. Nijak to tímto 
neurychlíte. Rovněž když někdo naopak vyjíždí ze svého pozemku, není 
nutné se mu před vjezd vecpat a necouvnout. Určitě to nedělají všichni 
řidiči, ale bohužel toto zažívám, a nejsem sama, několikrát do týdne. Troš-
ku vzájemné ohleduplnosti prosím.

Dana Malíková

K čemu máme v Řečkovicích  
kontrolní výbor

V  minulých číslech časopisu Řeč jste se mohli blíže dočíst, jak 
funguje radnice městské části a  jakou hrají roli volení zástupci a  jakou 
zaměstnanci úřadu městské části. V tomto článku si krátce rozebereme 
činnost kontrolního výboru. Ten má ve  svých pravomocích zejména 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Dále kontrolu 
dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné 
působnosti či plnění dalších kontrolních úkolů. O  provedených 
kontrolách výbor pořizuje zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, 
jaké nedostatky byly zjištěny a  návrhy opatření směřující k  odstranění 
nedostatků. V  rámci naší MČ máme kontrolní výbor sedmičlenný 
a usnáší se jednou za dva měsíce.

A  nyní k  věci – které záležitosti se tedy v  posledním období 
projednávaly? Zde bychom mohli akcentovat zejména následující tři. 
První jsou okolnosti pronájmu zrekonstruovaného fotbalového hřiště 
na ulici Novoměstská mezi naší MČ a SK Řečkovice – zejména nájemní 
smlouva, návštěvní řád hřiště a  také výběrové řízení na  správcovství 
tohoto hřiště. Druhou je rekonstrukce Palackého náměstí, kde výbor 
v  rozsáhlé zprávě poukazoval zejména na  neefektivní výběrové řízení 
a  problematické dodatky, kterými se realizace zakázky protáhla 
o  téměř půl roku. Poslední větší kontrolou je zakázka revitalizace 
Nového náměstí, kde kontrolní výbor upozornil hlavně na nesrovnalosti 
ve  fakturovaných částkách a  ve  skutečném provedení díla. Především 
že byla fakturována částka za  1925 metrů obrubníků, ale osazeno 
bylo pouze 520 metrů. Nicméně v  rámci této zakázky se vyskytly ještě 
další nesrovnalosti (rozpory mezi rozpočtem a  reálným stavem a  také 
dodatky ke smlouvě o dílo), a kontrola tak nadále pokračuje. 

Výbor sám o sobě ovšem nemá pravomoc ukládat úkoly či je realizovat, 
může však iniciovat opatření k nápravě prostřednictvím zastupitelstva 
obce. To znamená, že předá své zjištění zastupitelstvu a poté je již věcí 
zastupitelstva, jak s danými informacemi naloží a  jestli na základě nich 
přijme nějaké usnesení (např. o  provedení hlubší externí kontroly). 
Na  závěr bych chtěl poděkovat Jiřímu Prchalovi, který kontrolnímu 
výboru zodpovědně předsedal bezmála 8 let, a taktéž Jiřímu Růžičkovi, 
který ho v loňském roce vystřídal a svojí energií a zkušenostmi z oblasti 
stavebnictví přinesl výboru nové impulzy. Pokud byste se chtěli dozvědět 
více informací o kontrolním výboru a jednotlivých kontrolách, budu rád, 
když mně napíšete na staud@zdravereckovice.cz.

Ondřej Štaud,  
člen zastupitelstva městské části a člen kontrolního výboru
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13. BRNĚNSKÝ 

BEATFEST

23/7/2022/BRNO
Amfiteátr Bývalý pivovar Řečkovice
Palackého nám. 9 /16.00 hodin

FT Records – BeatPoint a Radio Beat  
uvádějí

www.radiobeat.cz,    www.beatpoint.cz

Výlet do brněnských osmdesátek

FUTURUM
KRABAT

HELMUTOVA STŘÍKAČKA
FOLK TEAM

VKV
ŠKAREDÁ HOLKA

13. 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

Mateřská a základní škola hledá do budovy 
na ul. Marie Hübnerové 1 v Brně-Řečkovicích 

školníka/školnici
Požadujeme: manuální zručnost, odpovědnost, spolehlivost,  
komunikační dovednosti, řidičský průkaz B, základy práce na PC,  
technické vzdělání výhodou.
Nabízíme: příspěvek na dovolenou, na stravování, na kulturní  
a sportovní akce, 5týdenní dovolenou, vstřícný kolektiv, příjemné  
prostředí, dobré pracovní podmínky a dlouhodobou spolupráci. 
Kontakt: Aleš Dostál, tel. 737 471 276, dostal@autistickaskola.cz

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

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravya odviro-
vání. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745

MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ 
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti  
hmyzu. Akční sleva 20%. Tel: 605 374 881, www.domove.cz

ODHAD TRŽNÍ CENY nemovitosti ZDARMA – vhodný pro prodej 
či vypořádání dědictví. PRODEJ NEMOVITOSTÍ V elektronické 
AUKCI. HOMESTAGING – příprava nemovitosti před 
prodejem. Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz

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

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

Koupím malý byt v jakémkoliv stavu v Brně. T:722326448 

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892

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

Textil pro milovníky přírody a pohybu - www.walkingkuba.cz



Sazka olympijský víceboj
Dne 24. 5. 2022 se vybraní žáci 6.–8. tříd zúčastnili krajského kola 

Sazka olympijského víceboje, do  kterého postoupili z  kola okresního. 
Družstvo se skládalo ze 4 dívek a 4 hochů, každý z nich musel absolvo-
vat 6 disciplín. Žáci podali velmi nadstandardní výkony, které jim zaručily 
výborné 2. místo a postup do celostátního kola, které se bude konat 7. 
- 9. 9. 2022. Musíme vyzdvihnout i  jednotlivé výkony Antonie Pantůč-
kové, která vyhrála ročník 2010 a Sofie Hiadlovské, která ovládla ročník 
2009. Nezbývá než se pořádně připravit na celostátní kolo, které se koná 
ve dvou dnech a na každého žáka čeká 10 disciplín. Moc děkujeme žá-
kům za skvělé výkony na hranici jejich možností a těšíme se, až změříme 
síly s nejlepšími školami v České republice. 

Sestava: Jan Hugo Durďák, Jan Létal, Martin Göpfert, Radek Coufal, 
Vendula Schwarzová, Anna Palíková, Antonie Pantůčková, Sofie 
Hiadlovská                                                                       Mgr. Aleš Svoboda

Velký úspěch v Poháru rozhlasu – atletika 
Dne 11. 5. se atleti a atletky z naší školy zúčastnili okresního kola pres-

tižních závodů o  Pohár rozhlasu. Závodů se zúčastnilo 19 brněnských 
škol a v obrovské konkurenci i  specializovaných atletických ZŠ se naše 
mladší žákyně staly vítězkami celého okresu. Své konkurentky porazily 
o více než 400 bodů, což byl jeden z největších náskoků v kraji. Naše hol-
ky tak postoupily do krajského finále, které se konalo v Břeclavi. 

Krajské finále se konalo 17. 5. Výsledky z  okresních kol a  bodové 
součty nás řadily k favoritům na postup do celostátního kola. Štěstí nám 
bohužel nepřálo, a  v  den závodů onemocněla výborná atletka Marie 
Anderlová. Naše holky se ale nevzdaly a bojovaly do poslední disciplíny. 
Ve  výborné konkurenci jim patřila před poslední disciplínou 5. pozice. 
Holky ale přijely do Břeclavi pro medaile a v poslední disciplíně ze sebe 
obdivuhodně vyždímaly poslední zbytky sil a běh na 600 m zcela ovládly. 
Antonie Pantůčková disciplínu vyhrála a Karolína Jančaříková byla třetí. 
Holky tak na poslední chvíli získaly velké množství bodů a posunuly se 
na krásné 3. místo v kraji! 

Z  individuálních výkonů stojí ještě za  to vypíchnout výkon Sofie  

Hiadlovské, která nenašla na  běhu na  60 m přemožitelku. V  celkovém 
pořadí závodnic zvítězila naše Antonie Pantůčková a na třetím místě se 
umístila Sofie Hiadlovská. 
Sestava kraj: Hiadlovská, Pantůčková, Jančaříková, Pospíšilová,  
Vacková, Cahová, Schwarcová, Suchá. 
Sestava okres: Hiadlovská, Pantůčková, Anderlová M., Jančaříková,  
Pospíšilová, Bláhová, Cahová, Schwarcová.                         Mgr. Šebesta Daniel

McDonald´s Cup
V  dubnu se naše škola zú-

častnila po  dvouleté pauze 
vyhlášeného mezinárodního 
fotbalového turnaje „McDo-
nald Cup“. Soutěžilo se ve dvou 
věkových kategoriích. V mladší 
kategorii naši školu reprezen-
tovali žáci 1.-3. tříd a  ve  starší 
kategorii žáci 4.–5. tříd. Okrsko-
vá kola uspořádala ZŠ Janouš-
kova. Našimi soupeři v  mladší 
kategorii byly základní školy 
z blízkého okolí. Mladší katego-
rie se po krásném výkonu umístila v turnaji na 4. (bramborovém) místě.

Starší kategorie si z okrskového kola odnášela zlaté medaile za prven-
ství a od následujícího postupu do krajského finále nás dělily dva zápasy 
v městském kole. Žáci i přes bojovný výkon nakonec ve finále podlehli 
soupeři. Získali však pohár za krásné 2. místo v souboji brněnských škol, 
a to považuji za velký úspěch. 

Moc děkuji všem žákům za účast, oceňuji jejich skvělé a bojovné vý-
kony a děkuji též za to, že s takovým odhodláním vzorně reprezentovali 
naši školu.

Úspěchy žáků – ZŠ Brno, Novoměstská 21

Kam s dětmi v září?
Sončil školní rok a  vy, jako 

rodiče dětí školou povinných, 
již brzy začnete uvažovat, jak 
bude váš syn či dcera v  dalším 
školním roce trávit svůj volný 
čas. Pokud je zajímá alespoň 
trochu příroda a pobyt v ní, baví 
ho hry a  soutěžení, zkuste to 
v našem Brontosauřím dětském 
oddíle Vlčí stopa v Řečkovicích! 
Spolu s dalšími zájemci jistě vy-
tvoří skvělou partu kamarádů, 
se kterou se bude moci věnovat 
pestré oddílové činnosti. 
Další informace na http://vlcistopa@brontosaurus.cz.

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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A  organizátoři vymýšleli, jak změnit spojnici Horácké náměstí 13 – 
řečkovický pivovar v mraveniště těch, kteří ještě nemají „po“ a míří tam, 
a těch, co už mají „po“ a hrnou se zpět, aby nabrali síly pro další kolo.

Jak důkladně a do důsledku se plánovalo, svědčí organizační e-mail 
„Rozmohl se nám tu nešvar…“ Milovník mateřského jazyka z našich řad 
káral zúčastněné, že píší „Akademie“, a ne pravopisně správně „akademie“. 
Když už něco děláme, dělejme to pořádně! A ono se to povedlo: navzdory 
pravopisu pravím, že naše Akademie si velké A zasloužila.

Mgr. Miloslav Tvrz, zástupce ředitelky ZŠ Horácké náměstí

Akademie očima deváťáka ZŠ Horácké náměstí

Naše škola uskutečňuje výroční školní akademii, a to jednou za pět let. 
Důležité je říct, že se zúčastňuje úplně každá třída. Jak my, deváťáci, tak 
ti nejmenší prvňáčci. Akademie slouží jako ukázka pro rodiče a přátele 
školy. Ukazuje, jak to na naší škole funguje i mimo dny otevřených dveří.

Jak to probíhá? Každá třída si připraví krátké vystoupení, ale musí to 
stát za to. Každý ze sebe vydá to nejlepší. Já jsem tuto akci zažila podruhé, 
poprvé ve  třetí třídě. Princip je však stále stejný. Vymyslet, nachystat 
kulisy, předvést. A to je vše. Přijďte příště sami zjistit, jaké to je, když se 
sejde celá škola a všichni dělají něco, co má smysl. Bohužel už bez nás, ale 
určitě to bude stát za to.                                     

Kadlíčková Alena, žákyně 9. B

Akademie – jaká byla?
Akademie, to jsou desítky vystoupení, stovky dojmů. A  taky stovky 

hodin nacvičování a plánování organizace. Co tedy „vypíchnout“?
Výsledek jsme viděli, myslím, že stál zato. Co se ale podívat pod 

pokličku? Do doby, kdy se vše ještě kulo, výheň žhnula, měchy dmýchaly 
a perlíky tepaly surový materiál scénářů.

Ve Švýcarsku se ZŠ Horácké náměstí
Naše cesta do Švýcarska začala dne 9. 5. 2022 v 22.00 u řečkovického ná-

draží. Jeli jsme přes Německo. První zastávkou byla Kostnice, kde jsme navští-
vili muzeum Jana Husa. Dozvěděli jsme se zde spoustu informací o jeho živo-
tě. Poté jsme přejeli švýcarské hranice a jeli se podívat na Rýnské vodopády, 
které jsou největší v Evropě. Podívali jsme se i do města Basilej. Po dlouhém 
dnu, plném zážitků, jsme dorazili do hotelu, kde jsme se ubytovali.

Druhý den jsme vyjeli časně ráno, abychom stihli dojet do čokoládovny 
Maison Cailler. Krásně to tam vonělo čokoládou. Naší pozornosti neunikla 
ani sýrárna Gruyère v údolí téhož jména. Montreux jsme navštívili, abychom 
viděli největší vidličku zabodnutou v jezeře, bývalé nahrávací studio skupiny 
Queen a sochu Freddieho Mercuriho. Do města jsme připluli lodí po Žene-
vském jezeře.

Ve čtvrtek jsme opět odjížděli ze stejného hotelu, ve kterém jsme spali mi-
nulou noc. Ještě ten den jsme se podívali na horu Pilatus, která měří 2132 m 
n. m. Pod ní se nachází město Luzern, kde je historický most Kapelle Brücke. 
Zde jsme dostali dvouhodinový rozchod a podívali se po městě. To už se však 
naše cesta chýlila ke konci. A tak jsme nastoupili do autobusu a podstoupili 
dvanáctihodinovou cestu do Brna. Dojeli jsme do Řečkovic a šli domů dospá-
vat to, co jsme nenaspali v autobuse.

Tereza Terschová a Sophie Šilerová, účastnice zájezdu ze 7. B
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FT Records - BeatPoint ve spolupráci s městskou částí Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  
uvádějí

OLKOVÉ LÉTO
ŘEČKOVICE 2022

17. – 22. července 2022, 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

NEDĚLE
17. 7. 

PONDĚLÍ
18. 7. 

ÚTERÝ
19. 7. 

STŘEDA
20. 7. 

ČTVRTEK
21. 7. 

PÁTEK
22. 7. 

MALINA BROTHERS

IVAN MLÁDEK & Banjo Band 

EPYDEMYE

FOLK TEAM

ROBERT KŘESŤAN & Druhá tráva

ŽALMAN & Spol.

F

www.BeatPoint.cz

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

DDM  Helceletka 
pobočka  Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Přihlašování do kroužků na nový školní rok 2022/2023
Kompletní nabídku spolu s přihlašováním objevíte na našem webu.
Připravujeme pro děti oblíbené výtvarné a keramické kroužky,  
kreativní šití pro dívky, přípravku na školy uměleckého směru, výtvarná 
dopoledne pro nejmenší děti s doprovodem dospělého pod názvem 
Baby ateliér. Do obsazených kroužků je možno nahlásit se jako náhrad-
ník. Během září se situace může změnit a místo se uvolní.
V kroužcích budeme začínat od 26. 9. 2022.  
Rezervovat si místa lze už nyní na webu.
Těšíme se na stálé i nové zájemce! 
Další informace a přihlašování do kroužků: www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky: 
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz



SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ  
NA POSLEDNÍ OTÁZKU č. 15:

Zpracování osobních údajů pořízených pomocí kamerového 
systému musí být legitimní nejen z důvodu ochrany osobních úda-
jů, ale i  z  hlediska možnosti jejich dalšího využití orgány činnými 
v trestním řízení.
Zpracování osobních údajů upravují:
•	 zákon	č.	110/2019	Sb.,	o ochraně	osobních	údajů,	
•	 nařízení	Evropského	parlamentu	a Rady	EU	2016/679,	o ochraně	

fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů,

•	 stanovisko	 č.	 1/2016	 Úřadu	 pro	 ochranu	 osobních	 údajů,	
o umístění kamerových systémů v bytových domech.

Důležité pojmy uvedené v zákonech:
•	 SOUHLAS	se	zpracováním	osobních	údajů	–	 je	možnost,	nikoli	

povinnost.
•	 SROZUMITELNOST	vyjádření	 souhlasu	–	musí	být	 srozumitelný	

a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelný.

SPORT

II. ROČNÍK TURNAJE ŘEČKOVICKÝ 
NÁŘEZ 2022

Druhý ročník turnaje pro dětské a žákovské kategorie v judu pořádal 
náš klub v  sobotu 28. května 2022 v  tělocvičně Sokola Řečkovice pod 
záštitou starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pana Marka Viskota.

Konkurence se sešla silná, přijelo se poprat 150 judistů a judistek z ce-
lého Jihomoravského kraje, tj. celkem z 22 oddílů. Kromě výsledků v ka-
tegoriích jednotlivců bylo vyhlášeno i bodování klubů o pohár starosty.

Náš klub reprezentovalo celkem 16 členů.
Zlaté medaile získali: Roman Kinzel, Martin Tupa a Ondřej Král
Dále pak bojovali: Marek Vach, Lukáš Bulička, Tobiáš Janoušek, Matěj 
Procházka, Tomáš Staniczek, Oliver Antonín, Mauricio Laclé, Anna 
Adamcová, Martin Horák, Filip Staníček, Martin Kolev, David Žák a Jiří 
Brychta.

Domovnické minimum nabízí klíč  
ke spokojenému bydlení

 V září odstartuje už pátý ročník vzdělávacího programu Městské 
policie Brno, který nese název Domovnické preventivní minimum. 
Otevírá se pro širokou veřejnost a  pro účastníky je bezplatný. 
S  ohledem na  limitovanou kapacitu je vhodné se co nejdříve 
rozhodnout a podat přihlášku.

Osm zkušených lektorů ze šesti institucí přiblíží během tří měsíců 
v  patnácti výukových blocích praktické informace, ze kterých mohou 
čerpat zejména domovníci, nájemníci, vlastníci i správci bytových domů, 
členové společenství vlastníků, bytových družstev, ale i obecních bytů.

Jednotlivé předměty i  formát výuky Domovnického minima jsou 
koncipovány tak, aby našly uplatnění u všech, kdo se podílejí na správě 
bytových domů a záleží jim na bezpečném bydlení. Přednášky se zaměří 
na elektronické i mechanické zabezpečovací systémy i požární prevenci 
a dotknou se rovněž témat často velmi ožehavých. K takovým patří třeba 
plánování a řízení domovních schůzí a někdy i z toho pramenící konflikty. 
Účastníci se dále dozvědí, jak se dá těmto nepříjemným situacím předejít, 
a  pokud už k  nim přece jen dojde, jak se dají efektivně zvládnout. 
Zmíněná problematika se bude probírat skutečně v obsáhlém kontextu, 
a tak dojde řeč i na psychická onemocnění a sousedské vztahy i spory, 
které v domech s více bytovými jednotkami nezřídka hrají podstatnou 
roli. 

Výuka tohoto programu bude probíhat od  1. září do  14. prosince 
2022, a  to každou středu od  15 do  18 hodin. Místem konání budou 
prostory Areálu dopravní výchovy a  vzdělávání na  Bauerově ulici  
7. Garantem a realizátorem programu je statutární město Brno – Městská 
policie Brno. Maximální počet účastníků je 25 osob. Přihlášky posílejte 
na  e-mail: luboslav.fiala@mpb.cz. Podrobné informace o  rozvrhu 
a organizaci programu jsou zveřejněny na www.mpb.cz.  

Pavel Šoba, Městská policie Brno

Ani v bodování klubů se naši bojovníci neztratili a v celkovém pořadí 
obsadili krásné třetí místo.

Všem závodníkům a trenérům patří velká gratulace.
Děkuji moc všem aktivně zúčastněným na  přípravě a  průběhu této 

akce. Především musím poděkovat Jirkovi Brázdovi, který řídil losování 
a  zpracoval výsledky turnaje, řediteli turnaje Ladislavu Zapletalovi 
za  organizaci přepravy a  skládání žíněnek, Lence Staničkové (a  jejímu 
týmu) za  občerstvení, Andrei Brázdové za  tombolu, Radkovi Křížovi ze 
spřáteleného klubu Judo Kata Brno za zapůjčení části žíněnek a pomoc 
s  jejich  přepravou. Velkou zásluhu na  hladkém průběhu akce má 
i  místostarosta Sokola Brno-Řečkovice Petr Zatloukal. Byla to týmová 
spolupráce, kterou jsme zvládli na jedničku.

Věřím, že tento ročník turnaje nebyl poslední, a  už teď se těším 
na další ročník.

Jiří Hirsch, 
předseda JUNIOR JUDO BRNO, z. s.
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DĚJE SE V BRNĚ

SOUTĚŽ PRO VÁS

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ČERVENEC-SRPEN:

TiP mĚSÍcE:
Fotbal – 1. liga (stadion Srbská)
FC Zbrojovka Brno po návratu do nejvyšší fotbalové 
soutěže zahájí sezonu již na konci července.
Los pro nováčka Fortuna ligy 2022/2023 dopadl 
v prázdninových měsících takto:

1. kolo  30.-31. 7.  FC Zbrojovka Brno : 1. FC Slovácko

2. kolo  6.-7. 8.  SK Sigma Olomouc : FC Zbrojovka Brno

3. kolo  13.-14. 8.  FC Zbrojovka Brno : FK Mladá Boleslav

4. kolo  20.-21. 8.  FC Viktoria Plzeň : FC Zbrojovka Brno

5. kolo  27.-28. 8.  FC Zbrojovka Brno : SK Slavia Praha

6. kolo  31. 8.  FC Baník Ostrava : FC Zbrojovka Brno
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do 15. 8. 2022  
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Všem trenérům, funkcionářům a sportovcům přeji klidný,  
ale aktivní odpočinek v prázdninovém období a hezkou dovolenou.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva MČ Řečkovice a Mokrá Hora

SPORT
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

11

Vyznamenání pro řečkovické orly
Letošní orelský červen je ve znamení připomínky 100 let od orelského 

sletu V Brně. U této příležitosti se v rámci Orla také udělují vyznamenání 
a čestná uznání. Hned tři tato ocenění putují do Řečkovic. Bratři Oldřich 
Gardáš, Marek Hadra a Petr Bořecký převzali od starosty Standy Juránka 
ocenění za rozvoj Orla a přínos v oblasti sportovní, kulturní a duchovní. 
Oldovi s Markem patří veliká gratulace a poděkování za dobrou repre-
zentaci Řečkovic.

S orelským pozdravem Zdař Bůh 
Petr Bořecký – starosta jednoty

Toto vítězství bylo pro nás o to cennější, že přijela spousta rodičů, kteří 
vytvořili výbornou atmosféru, a kluci se tudíž cítili jak doma na Moravě. 
Výhra 8:1 pro nás znamenala postup do play-off v nedělní části turnaje. 

První nedělní zápas proti pražským Wizards kluci sice prohráli, 
ale za  úspěch považuji i  to, že jsme zápas stihli včas. Kvůli Pražskému 
maratonu jsme Prahou cestovali téměř 100  minut, kluci však měli 
možnost vidět mnoho afrických běžců ve skvělé sportovní kondicí. 

Nejlepším hráčem týmu byl kapitán Matěj Chovanec, dalšími hráči 
byli:  Vojtěch Baloun,  Matěj Bařák,  Štěpán Buchta,  Adam Hadra,  David 
Chajda, Jakub Kafka, Tadeáš Nevrkla, Štěpán Ondráček, Lukáš Petr, Erik 
Roháček, Jiří Škrob, Šimon Válek, Štěpán Vašíček. Dále také Aleš Juránek 
a Jakub Zavřel, kteří se na turnaj připravovali, ale nemohli se jej zúčastnit. 

Klukům se splnil sen zažívat atmosféru tak velkého turnaje. Návraty 
v  nočních hodinách, napínavé zápasy plné emocí, tribuny skandující 
bojové pokřiky. Díky tomu všemu se jejich přátelství mohla ještě více 
prohloubit. Při nedělním návratu bylo poznat, že akce byla úspěšná 
a klukům se velmi líbila. 

Děkujeme rodičům za  podporu a  pomoc, a  to zejména Martinu 
Ondráčkovi a  Báře Chovancové. Dále děkujeme Orlu a  starostovi Orla 
Petru Bořeckému za podporu.

V  řečkovické orlovně trénuje více než 65 dětí a  nově otevíráme 
kategorii pro hráče narozené v letech 2013–2015 (http://www.orlak.cz/
sporty/florbal/).

Za trenérský tým RNDr. Jiří Škrob, Ing. Marek Hadra, 
Ing. Martin Chovanec a Ing. Martin Bařák

Orelské okénko
Florbalisté Orla Brna Řečkovice  
na Prague Floorball cupu

Druhý květnový víkend byl ve znamení florbalu. V Praze se uskutečnil 
mezinárodní florbalový turnaj Prague Floorball cup za účasti 196 týmů. 
Turnaje takové velikosti se florbalisté Orla Řečkovice v kategorii starších 
žáků účastnili poprvé. 

Téměř dvacetičlenná výprava vyrážela už v  pátek vlakem v  5:50 
z  královopolského nádraží. Po  ubytování v  pražské Tróji jsme se vydali 
na první páteční zápas proti Kanonýrům Kladno, a i když jsme v zápase 
vedli, tak jsme nakonec prohráli. Prohra neznamenala, že jsme si pátek 
v Praze neužili. Viděli jsme historické centrum, Stromovku a obdivovali 
krásy hlavního města. 

Sobotní ranní trénink odstartoval sérii čtyř zápasů. Po  vyrovnaných 
zápasech jsme nejprve podlehli Sokolu Královské Vinohrady 2:4 
a poté také slovenskému Trenčínu 1:4. Kluci nechtěli odjet s prázdnou, 
a v dalším utkání předvedli skvělý výkon a porazili silný výběr Plzně 1:0. 

STALO SE:
V  rámci oslav 90 let řečkovické kopané se 
utkali také fotbalisté SK Řečkovice s  týmem 
Osobností, za který nastoupili například bý-
valý vynikající záložník Zbrojovky Brno Tomáš 
Polách, nejlepší střelec české basketbalové 
historie Josef Jelínek a starosta naší městské 
části Marek Viskot.
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