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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ZÁŘÍ 2020

Vážení spoluobčané,

stejně jako spousta dalších věcí 
i  kulturní a  společenský život 
v  městské části byl ovlivněn 
opatřeními zavedenými v  souvislosti 

s koronavirem. Některé akce se letos neuskutečnily, u některých 
jsme pozměnili jejich formát (Folkové léto), jiné se podařilo 
uskutečnit v  náhradním termínu (Festival minipivovarů). 
V srpnu jsme se v tradičním termínu a ve velkém počtu potkali 
na devětadvacátých Svatovavřineckých hodech. Atmosféra byla 
skvělá. Jako vždy se na  ní podílela, tentokrát ve  vedrem notně 
ztížených podmínkách, hodová chasa v čele s letošním hlavním 
párem Editou Staňkovou a  Patrikem Šírem. Chci jim na  tomto 
místě poděkovat, stejně jako řečkovickému Sokolu a  všem 
pracovníkům radnice, kteří s  přípravami a  vlastním průběhem 
hodů pomáhali. Už teď se těším na jubilejní třicátý ročník, který 
nás čeká.

Od  zmínky o  proběhnuvších či chystaných akcích v  areálu 
bývalého pivovaru je jen krok k  aktuálním informacím 
o přípravách rekonstrukce tohoto unikátního prostranství v srdci 
naší čtvrti. Připomínám, že zastupitelstvo městské části schválilo 
pro letošní rok finanční prostředky na  projektovou přípravu. 
V současnosti máme zpracovánu studii budoucích úprav, která 
toto místo řeší jako celek. Navrhuje například umístění budovy 
se stálými toaletami nebo řeší možné využití zadní části areálu. 
To však až v dalších etapách. Na současnou studii naváže ještě 
letos projektová dokumentace, která se zabývá tzv. první etapou 
– rekonstrukcí samotného amfiteátru, především jednotlivých 
teras určených k  posezení, zábradlí nebo areálového osvětlení. 
Na  podzim budeme znát předpokládané náklady na  tuto 
první etapu a  bude jasnější, zda ji zvládneme realizovat hned 
v nadcházejícím roce, nebo později. 

Někteří z  Vás si možná všimli, že od  konce května lze 
v  nákupním centru Vysočina zahlédnout dravce přelétající nad 
střediskem. Konkrétně se jedná o rarohy jižní. Samičky Jesenka 
a Maut a sameček Pikao jsou sokolníkem vycvičení dravci, plašící 
holuby, s cílem tlumit jejich výskyt v dané lokalitě. Alespoň takto, 
prostřednictvím biologické ochrany, se pokoušíme omezovat 
holuby a produkty jejich trávíciho systému v nákupním středisku. 
Spolupracujeme s odborníky z Arte Venandi.

Na závěr svého článku bych rád připomněl, že začátkem srpna 
začala dlouho očekávaná rekonstrukce Palackého náměstí. 
Mám osobně velkou radost, že se jeden z hlavních cílů pro toto 
volební období daří plnit už v jeho první polovině. Práce budou 
trvat po  dobu čtyř měsíců, tedy do  konce listopadu. Bylo tedy 
nezbytné začít už o  letních prázdninách. Věřím, že omezení 
pohybu v  rámci tohoto našeho oblíbeného vycházkového cíle 
pochopíme a  zmrzlinu nebo jinou dobrotu si o  to lépe brzy 
vychutnáme ve výrazně atraktivnějším prostředí.

Marek Viskot
Váš starosta

Slovo starosty
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2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 pro opráv-
něné občany s adresou místa trvalého pobytu 
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova 
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá

v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148

v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy  
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 
2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova 

v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 pro  
oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Horácké nám.

v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy  
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého  
pobytu 
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá

Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117-191 lichá

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka

v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253

v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 
pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76

3. Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní  
občanství České republiky.

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

V Brně dne 19. 8. 2020

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  
a o změně některých zákonů, a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých  

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

v pátek dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
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Ještě pár vět k návrhu nového územního plánu
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem se docela podrob-

ně věnoval návrhu nového územního plánu města Brna (ÚP), a to 
jeho podobě v jednotlivých lokalitách na území Řečkovic a Mokré 
Hory. Nejen v  médiích se od  té doby objevily různé názory, ko-
mentáře a rozhovory, ve kterých byla zmiňována i naše městská 
část právě v souvislosti s novým ÚP. Dovolte mi proto, abych se 
k některým těmto tématům vrátil a pokusil se podrobněji vysvět-
lit stanovisko zastupitelstva a  možná i  některé informace uvést 
na pravou míru. 

Lokalita „Řečkovické kasárny“
Jedná se o část Řečkovic, se kterou se již v minulosti vždy počí-

talo jako s rozvojovou částí určenou pro výstavbu. Na tom se nic 
nemění a  návrh nového ÚP tuto myšlenku přebírá, ale zároveň 
zástavbu v této lokalitě podmiňuje zpracováním územní studie, 
která prověří rozvoj navržených funkcí v  daném území, tj. druh 
a charakter výstavby. Jestliže tedy již dnes někdo tvrdí, že je zde 
navržena a zároveň automaticky vznikne neadekvátní, zahuštěná 
a  vzhledem k  okolní zástavbě příliš vysoká a  necitlivá výstavba, 
neříká pravdu. Pokud navíc někdy v  budoucnu dojde k  realizaci 
nějaké výstavby v kasárnách, bude městská část tuto územní stu-
dii připomínkovat a posléze bude účastníkem stavebního řízení. 
Určitě nepřipustíme vznik žádné mohutné zástavby, která v minu-
losti vyrostla například v sousedních Medlánkách v podobě nové-
ho sídliště Kouzelné Medlánky. Navíc současní majitelé velké části 
nemovitostí v kasárnách (Technické muzeum, Kociánka, Policie ČR 
apod.) již provedli takové investice do svých objektů, že považuje-
me téměř za nemožný jejich prodej developerům. 

Nová dopravní komunikace 
Z výše uvedenými skutečnostmi souvisí i navržené vybudová-

ní nové komunikace propojující Medlánky, Řečkovice a Ivanovice, 
která se poté přímo napojí na Svitavskou radiálu. Tato komunikace 
bude vedena právě v prostoru za kasárnami.  Tato silnice má za cíl 

odlehčit dopravě v ulicích Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, 
Banskobystrické, Vážného, a  zejména velmi přetížené křižovatce 
na konečné tramvaje č. 1. Vybudování této komunikace je záro-
veň podmínkou jakékoliv případné budoucí výstavby v  oblasti 
kasáren. Její výstavba by dopravně ulehčila výše zmíněným ulicím 
a lokalitám v Řečkovicích a zároveň by významně napravila chybu 
z minulosti, kdy byla povolena výstavba nového sídliště v Medlán-
kách bez řešení vlastního dopravního napojení. Právě výstavba 
v  Medlánkách výrazně zahustila a  zkomplikovala dopravu v  již 
zmíněných úsecích, a stejně tak v ulicích Ječná a Družstevní. Do-
mníváme se, že tyto chyby již nový návrh územního plánu nesmí 
opakovat. V celém městě Brně by nemělo docházet k tzv. suburba-
nizaci, tj. rozvoji jedné části města na úkor druhé bez adekvátního 
dopravního napojení, jak tomu bylo v minulosti v případě Med-
lánek.

Mateřská škola Škrétova
Na  závěr ještě jeden příklad, jak lze také hledat senzaci tam, 

kde není. V  lokalitě parčíku na  Renčově, u  tamní samoobsluhy 
a u Mateřské školy Škrétova se v návrhu nového ÚP objevila plo-
cha B/v3. Číslo 3 znamená výškovou úroveň budov. Je tomu tak 
proto, že nový ÚP pracuje s dvakrát větším měřítkem a neurčuje 
podrobná řešení pozemků či jednotlivých budov. Jde tedy o zá-
ležitost technickou, kdy územní plán nezachází na žádném místě 
v Brně do takových podrobností, jako je plocha několika set metrů 
čtverečných. ÚP tady například neřeší stávající mateřskou školku 
(školství) v sídlištní bytové zástavbě (bydlení). Reakcí byla podpi-
sová akce brojící proti ploše bydlení na místě dnešní školky nebo 
zmíněného parčíku s  dětským hřištěm. Nic takového ale reálně 
nehrozí, a nikdy nehrozilo. Vždy však mezi námi budou politické 
subjekty nebo lidé s  politickými ambicemi, kteří se vyvolávání 
senzací a využívání strachu nebudou štítit. 

Na závěr mi dovolte zmínit věc, kterou považuji za jeden z ne-
dostatků návrhu nového ÚP, který s  jeho tvůrci chceme řešit. Je 
to absence předpisu, který by nedovolil, nebo alespoň omezil 
výstavbu bytových domů v lokalitách individuálního bydlení. My-
slíme si, že není možné do budoucna připustit výstavbu větších 
bytových domů v ulicích s rodinnými domy, k čemuž již bohužel 
v minulosti došlo. Neznamená to ovšem, že bychom byli proti ro-
zumné výstavbě nebo přestavbě domů v těchto lokalitách, které 
budou mít například dvě nebo tři bytové jednotky. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 23. schůzi 24. června 2020 rada:
■ vzala na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2020, 
■ vybrala za  dodavatele veřejné zakázky na  stavební práce „Revitalizace 

Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora“ společnost 
KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, Brno,

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na  dodávky elektrické energie 
a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období 1. 1. 2021 – 
31. 12. 2022 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno,

■ schálila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku při ulici Žilkově (pás 
zeleně mezi zastávkou MHD a objektem Maneo) v k. ú. Řečkovice o výměře 
314  m2 za  účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ 
v období od 27. 6.  do 26. 9. 2020 se společností muzesmit s. r. o., se sídlem 
Lidická 700/19, Brno,

■ schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru 
(pozemky a nebytové prostory) s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., 
za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 11. 9. 2020,

■ souhlasila s  tím, aby Společnost Podané ruce, o. p.  s., se sídlem Hilleho 
1842/5, Brno, v objektu pracoviště Doléčovací centrum v Brně, Hapalova 22, 
Brno, svým klientům přenechávala k dočasnému ubytování (chráněnému 
bydlení) místnosti č. 110, 111, 112, 113a a 113b v přízemí objektu, je-li toto 
ubytování spojeno s  poskytováním sociální služby v  rámci doléčovacího 
programu.

Na své 6. mimořádné schůzi 8. července 2020 rada:
■ schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní 

zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.
Na své 24. schůzi 29. července 2020 rada: 
■ jmenovala členkou komise kultury a školství RMČ Mgr. Elišku Musilovou,
■ schválila uzavření smlouvy o zajištění akce s názvem „Hurá zpět do školy 

BEZPEČNĚ!“ se společností GO EVENTUM, s. r. o., se sídlem Malínská 174/30, 
Brno, a současně smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru dne 31. 8. 
2020 za účelem uspořádání uvedené akce,

■ schválila příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 
496/123a, Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských činností 
a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla „Revitalizace 
Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,

■ požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o  úpravu vodorovného 
dopravního značení v  Renčově ulici vymezujícího parkovací místa, 
protože auta zde parkují často až za hranicí křižovatek a omezují rozhled 
projíždějícím řidičům, parkující vozy současně ztěžují průjezd autobusům 
MHD,

■ požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o  odstranění stávající 
dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s  dodatkovou tabulkou 
„Mimo dopravní obsluhy“ u bytového domu Kunštátská 23-31 a o přibližně 
9 metrů dříve instalovat dopravní značku „Zákaz stání“.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části
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Jednoduchá matematika podruhé
Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme po krásném letním prázdninovém čase. Zprvu jsme 
měly trochu strach, že budete mít obavy a  návštěvu naší pobočky 
odložíte na lepší časy. Naštěstí se tak nestalo! I když jsme měly kvůli 
koronavirové pandemii dva a  půl měsíce zavřeno, návštěvnost je 
na 94 procentech ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku. 
Výborně! A pamatujete, jak jsme v březnu psaly v Řeči, že za rok 2019 
jsme měly 1855 čtenářů a že by bylo fajn se letos dostat na číslo 2020? 
Tak to je docela dobře možné, máme skvěle našlápnuto, protože jen 
za první půlrok je Vás 1425! Vidíte, i strohá čísla můžou být důvodem 
k velké radosti. Kdyby se nám to díky Vám podařilo, tak to určitě nějak 
pěkně oslavíme.

Velké oslavy nás čekají už zanedlouho, v  únoru 2021 slaví 
Knihovna Jiřího Mahena 100 let od svého založení, a k tomuto výročí 
budou směřovat naše podzimní a zimní akce. Zatím tedy máme září, 
a pojďme si ho pěkně užít.

Ve čtvrtek 10. 9. v 16 hodin přivítáme maminky a jejich ratolesti 
do 3 let věku. Projekt BOOKSTART je věnován právě jim, a my jsme 
se rozhodly, že po jarní vynucené pauze uspořádáme bookstartové 
hrátky a čteníčko každý měsíc. Setkání bude vždy spojeno s nějakým 
milým hostem. V září za námi přijde paní Andrea Sasínová s projektem 
Celé Česko čte dětem. Základem je myšlenka číst dětem denně 
aspoň 20 minut. Dozvíme se i další postřehy a cenné rady z praxe. 
Na webu www.celeceskoctedetem.cz je např. i nabídka knížek „Zlaté 
tituly aneb Co číst dětem?“ a spousta dalších zajímavých informací. 
Samozřejmě si budeme taky číst a hrát s poklady naší Lekotéky.

V  pátek 18. 9. v  18.30 hodin si přijďte poslechnout kytarový 
recitál Ondřeje Pavlíčka. Ondřej, který u  nás bude vystupovat 
již podruhé, je absolventem konzervatoře a  bakalářského studia 
JAMU, vítězem čtyř soutěží (Treviso, Dolný Kubín, Vidnava, Brněnský 
Guitartalent) a  držitelem dalších cen. Již během studia vystoupil 
v rádiu Vltava, v pořadu Dobré ráno, na koncertě pro Livii Klausovou 
či s  kytarovým kvartetem ve  Stuttgartu. Zúčastnil se mistrovských 
kurzů u  předních světových kytaristů (S. Tennant, A. Desiderio,  
E. Fernandez, M. Dylla, S. Goss, R. Boucher, D. Kavanagh, H. Kappel, 
T. Offermann a mnoho dalších). Vystupuje nejen sólově, ale i v duu 
s flétnistkou Marií Mikhailovou. V současné době učí na ZUŠ Jaroslava 
Kvapila a  SZUŠ Radmily Chmelové v  Brně. V  programu koncertu 
zahraje skladby J. Dowlanda, J. S. Bacha, E. Granadose, F. Tarregy, 
I. Albenize a dalších.

Ještě se zmíníme o vědomostním kvízu pro děti Svět kolem nás, 
který věnujeme soutěži Jižní Morava čte. Na tuto zajímavou soutěž 
najdete upoutávku v samostatném článku.

Tak, půlka článku je pryč, a zatím žádné tipy na knížky – hned to 
napravíme. Přijde nám stejně důležité, abyste věděli, co je u nás pro 
Vás nového, a to samozřejmě včetně knížek.

Malým dětem doporučujeme Brumlu a  Remcíka Juliana 
Gougha. Čtvrtá část série se jmenuje Mistr stavitel a vypráví o tom, 
jak Brumla s  Remcíkem chytají zloděje. Neméně vtipnou a  čtivou 
knížkou je Emil a  upíři Pavla Brycze. Čtvrtý díl má název Česnek 
útočí, se vším zatočí! a  vypráví další příhody malých upírek Ely 
a Hely. Kouzelnými ilustracemi se může chlubit nový titul Marianne 
Dubuc Stín malého geparda, který poeticky dětem vysvětluje, jak je 
to s naším stínem.

Starší děti si smlsnou na  Kouzelnících z  pradávna Cressidy 
Cowellové. Třetí díl se jmenuje Klepejte třikrát. Hlavní hrdinové 
Čára a  Zar jsou tentokrát psanci na  útěku. Moldánkovské věže 
Chrise Priestleyho jsou novou fantasy sérií. První díl se jmenuje 
Kletba vlkodlačího chlapce. Děj se odehrává v  typické britské 
internátní škole.

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Dospělým nabízíme velký pel-mel – od  detektivek přes romány 
pro ženy až k  výborným naučným knihám s  atraktivními tématy. 
Louise Pennyová pokračuje ve  své detektivní sérii s  inspektorem 
Gamachem jedenáctým dílem, který se jmenuje Břicho nestvůry. Pro 
změnu devátý díl případů Kim Stoneové nabízí Angela Marsonsová 
pod názvem Osudný slib. František Niedl napsal sedmou část 
historické série Já, rytíř, další příběhy Rytířů z Vřesova. Zatím poslední 
série Vlastimila Vondrušky se jmenuje Křišťálový klíč, druhý 
díl, který máme v  novinkách, se jmenuje Vídeňský sen. Jedná se 
o  historickou ságu, která sleduje osudy sklářského rodu Heřmanů 
od  konce 17. století až po  revoluční rok 1848. Nový román napsal 
též Jiří Hájíček. Plachetnice na vinětách vypráví příběh rozvedené 
ženy ve středním věku. Čtivé romantické příběhy nabízejí Elizabeth 
Haran – Pod karmínovým nebem a Jojo Moyesová – Schovej mě 
v dešti. 

Z  naučné literatury pro dospělé stojí určitě za  zmínku Paměti 
přírodního léčitele Jana Mikoláška, Bhútán, má láska Terezy 
Boučkové a Bojoval jsem na nesprávné straně Josefa Grubhoffera. 

Toto je krátký výčet bohaté a  pestré nabídky. Přijďte si vybrat,  
budeme moc rády, když se za námi přijdete podívat. Krásné babí léto 
přejí 

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  
Pobočka KJM Kolaříkova

JIŽNÍ MORAVA ČTE 2020  
– SVĚT V OBRAZECH

Vážení rodiče, 
máte doma literárně, výtvarně či jinak kreativně nadané děti? 
Nenechte jejich talent zahálet a  zapojte se s  nimi do  soutěže Jižní 
Morava čte 2020. Po  úspěšném loňském ročníku, do  kterého se 
naše knihovna zapojila hlavně díky dětem ze školní družiny ZŠ 
Novoměstská, chceme letos k  projektu pozvat vedle školních 
kolektivů i širokou veřejnost. Stačí, když děti ve věku 4–15 let jakkoliv 
kreativně (literárně, výtvarně, audiovizuálně apod.) zpracují téma 
Svět v  obrazech, jejich práce nám do  konce října 2020 dodáte 
do knihovny, kde vyplníte i nezbytnou přihlášku do soutěže, a pak 
už se budete s dětmi těšit na ocenění prací, které později v knihovně 
i vystavíme. Výtvory dětí rozdělíme do kategorií podle věku dětí a typu 
zpracování (3 kategorie pro mladší děti v literární a výtvarné oblasti 
a 2 kategorie volné tvorby). Alespoň drobným dárkem bude oceněn 
každý, vítězové každé kategorie pak budou pozváni na  slavnostní 
vyhlášení a představení do Divadla Polárka či Hvězdárny a planetária 
Brno. Letošní téma, inspirované výročím J. A. Komenského (350 let 
od jeho úmrtí), je opravdu široké, děti mohou vytvořit kresbu, komiks, 
encyklopedii, obrázkový slovník, komentovanou fotodokumentaci, 
video, báseň, příběh…, zkrátka cokoliv, čím vyjádří svůj obraz světa.

Soutěž je součástí už 5. ročníku projektu Jižní Morava čte, který 
vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně a který je spolufinancován 
Jihomoravským krajem. Jeho cílem je rozvíjet dětské čtenářství, 
přiblížit dětem náš region a jeho knihovny jako příjemná místa pro 
poznávání, zábavu i setkávání. V rámci projektu pro Vás v knihovně 
připravíme také výstavky, besedy, koncert… Organizátorům i  řadě 
dalších sponzorů patří díky i za věcné a zážitkové odměny pro děti. 
Více informací se dozvíte na  www.jiznimoravacte.cz, na  Facebooku 
a ve vaší knihovně. 

Děti, čtěte, malujte, pište, tvořte…, těšíme se na  vás a  na  vaše  
práce!

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  
Pobočka KJM Kolaříkova
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TVARY | Richard Píše „Obrazy“ 
V  září v  Galerii Na  radnici 

přivítáme malíře Richarda 
Píše, který se představí malou 
ukázkou své tvorby. Hlavní částí 
této výstavy jsou velké obrazy 
inspirované ročními obdobími. 

Malíř začínal jako realista, 
krajinář a  milovník geometrie 
a tyto světy propojuje. Nechává 
se inspirovat duší, sluncem 
a  krásami života. Proto se také 
jeho tvorba ubírá přes strohou 
abstraktní krajinu, lodičky až 
k  realistickým křivkám těl. 
Svými obrazy mapuje cestu 
vlastního života. 

Rychlost světa a  čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně 
oddělit podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje, a jít 
s darem shůry za štěstím a naplněním.

Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 8. září v 17 hodin a po-
trvá do neděle 20. září 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den 
od 14 do 17 hodin.

Galerie Na  radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice. Na  setkání se 
těší komise kultury a školství RMČ.

Vladislav Musil, předseda komise

Právě dnes 100 let tomu jest...
ZÁŘÍ 1920

Dne 1. září se brněnská soukromá konzervatoř, založená v roce 
1919 z popudu skladatele Leoše Janáčka, stala školou státní.

Dne 1. září se stala členkou prvního státního Českého divadla 
v Olomouci Jarmila Kurandová (*30. 1. 1890 - +6. 12. 1978). Toho 
dne také v tomto divadle poprvé zazněla z jeviště čeština, a to 
při uvedení opery Libuše. Jarmila Kurandová zde působila 15 let, 
poté přešla do Zemského divadla v Brně.

Dne 8. září podala 2. vláda Vlastimila Tusara kvůli rozkolu 
v sociálně demokratické straně demisi. Poté byla 15. září 
nahrazena první úřednickou vládou Jana Černého.

Dne 8. září byla ve Křtinách odhalena socha legionáře. 
Za okupace přišlo nařízení ji zničit. Zůstal jen podstavec, na ten 
byla v roce 2010 vztyčena kopie původního díla.

Dne 9. září byla na základě ministerského schválení zahájena 
výuka prvních tříd židovské obecné školy a gymnázia v Brně, 
provizorně v budově templu, později získali budovu na dnešní 
Hybešově ulici. Většina žáků pocházela z Brna, ale studovali zde 
i žáci z ciziny, např. Polska, Německa, Rakouska a Maďarska.

Dne 12. září se uskutečnil v Brně letecký den. Byl zde předveden 
seskok padákem z hořícího letadla, ukázky letecké akrobacie 
a také se mohli proletět zájemci z řad obecenstva. Výtěžek 
ze vstupného byl věnován brněnskému Sokolu a válečným 
invalidům.

Dne 12. září skončila VII. olympiáda v Antverpách. 
Československo se poprvé účastnilo jako samostatný stát. 
Reprezentovalo nás 123 sportovců, z toho jedna žena, Milada 
Skrbková, a právě ta ve smíšené tenisové čtyřhře s Ladislavem 
Žemlou získala bronzovou medaili. Bronz vybojovalo i naše 
hokejové mužstvo. Třetí medaili mohli získat i fotbalisté, ale při 
finále s Belgií opustili na protest proti rozhodčímu hřiště, a tím 
byli diskvalifikováni.

Dne 13. září vzniklo v Brně velitelství pěšího pluku.

Dne 21. září vyšlo první číslo novin Rudé právo.

Dne 26. září se narodil Bohumil Hasil, bratr „krále Šumavy” 
Josefa Hasila. Bohumil byl rovněž agent chodec a byl 1. září 1950 
zastřelen pohraniční stráží.

Dne 26. září hrálo poprvé pražské divadlo “Říše loutek”. Divadlo 
založil akad. sochař Vojtěch Sucharda. Tato divadelní společnost 
působí dodnes, nepřetržitě po celých 100 let.

Dne 28. září přivítali na své schůzi členové jehnického Sokola 
ruského legionáře Antonína Valáška.

A na závěr něco z inzerce v Lidových novinách. V září 1920 byl 
uveřejněn inzerát následujícího znění: „Neobyčejný přípravek 
ku pěstění velkého poprsí doporučuje se každé slabé dámě 
každého věku. Bezvadnost  a účinnost prokázána ženskými 
spisovatelkami.“ Inzerci zadala firma Orion, která sídlila 
na Solniční ulici v Brně.

Zdrojem mi byly různé internetové encyklopedie, wikipedie, 
dobové Lidové noviny apod.

Mgr. Dana Malíková

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:

24. ročník celonárodní veřejné sbírky

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
30.9.2020

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Český den
proti rakovině

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.  
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

Hledáte prodejce kytiček?  
Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou  

a preventivním kalendářem: 

Náhradní termín středa 30. 9. 2020
Na jaře bylo najednou všechno úplně jinak, život se nám všem ze 

dne na den změnil. 
S druhou květnovou středou je už neodmyslitelně spjatá celoná-

rodní veřejná sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině, mezi lidmi 
známá jako Květinový den díky znaku kytičky měsíčku lékařského. 
Letos se 24. ročník této sbírky bohužel kvůli epidemii koronaviru ne-
mohl v tomto termínu uskutečnit. Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, proběhne tato sbírka v  náhradním termínu ve  středu 30. 9. 
2020. 

Nádory ledvin a  močového měchýře – možnosti prevence je 
hlavní téma letošní sbírky. Zakoupením kytičky přispějete na preven-
ci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podporu onkologické výuky a výzkumu a vybavení onkolo-
gických center. Minimální prodejní cena kytičky je 20 Kč. Barva stužky 
letošní sbírky je zelená. Tak jako i při minulých sbírkách se o prodej 
na  území naší městské části postarají členové a  příznivci KDU-ČSL 
z Řečkovic a Mokré Hory. Prodávající je povinen mít u sebe průkaz 
s číslem opravňující k prodeji. Toto číslo musí být shodné s číslem vý-
běrčího vaku. Další podmínkou je věk nad 18 let (v případě dvojice 
aspoň jednoho z  nich) a  občanský průkaz. Prodejní místa zůstávají 
stejná. Potkáte nás v sídlišti nad Gymnáziem T. Novákové, u prodej-
ny Billa v obchodním středisku Vysočina nebo na trase od konečné 
tramvaje po Palackého náměstí. I  letos chceme zajistit prodej u hy-
permarketu Globus.

Každý z  nás může udělat něco malého pro ty, kteří potřebují  
pomoc. Děkujeme za každý váš finanční příspěvek.

Za partu dobrovolníků Kateřina Svobodová
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Raed Kahwaji je majitelem kavárny 
Podobrazy na  Zelném trhu a  kultov-
ní restaurace Šelepka. V  Řečkovicích 
u Palackého náměstí nedávno otevřel 
nové Bistro R, kde by chtěl zúročit 
své bohaté zkušenosti z  gastrono-
mie a  umožnit hostům ochutnávat 
pokrmy z  nejrůznějších světových 
kuchyní. Těší se na dokončení rekon-
strukce náměstí, které je podle něj 
ideálním prostorem pro street food 
akce. Na nich pak plánuje pravidelně 
servírovat pokrmy té nejlepší poulič-
ní gastronomie z celého světa.

Proč se majitel úspěšných podniků v centru Brna rozhodne otevřít 
malé bistro v Řečkovicích?

Je to jednoduché, jsem tu doma. Na  řečkovickou radnici jsem 
chodil do školy, žijeme tady s rodinou. Co se týče bydlení, nejdál mě 
to zaválo do středu Brna, ale vždy mě to silně táhlo zpět na náš sever. 
A když se naskytla možnost podnikat v naší čtvrti v odvětví, kterému 
rozumím, neváhal jsem ani minutu. Věřím, že se mi díky nasbíraným 
zkušenostem podaří posunout gastroscénu v  Řečkovicích o  nějaký 
ten krůček vpřed. 

Jak ze svého odborného pohledu hodnotíte úroveň podniků v naší 
čtvrti?

Řekl bych, že kvalita postupně roste s  tím, jak se obecně daří 
posouvat Řečkovice dopředu. Mnoho věcí se opravilo, což přináší pro 
provozovatele podniků nové příležitosti. Jsem moc rád za upravenou 
plochu u  konečné tramvaje, za  nová sportoviště či za  zvelebování 
přírodních lokalit a parčíků. Nadšený jsem i z komunikace s radnicí, 
která se nám provozovatelům snaží vyjít maximálně vstříc. Je 
důležité si uvědomit, že každý kvalitní podnik ve čtvrti je plusem pro 
ostatní podniky. Jako vzorový příklad může sloužit lokalita kolem 

Jakubského náměstí v centru města. Jsem přesvědčený, že to může 
podobně fungovat i na našem Palackém náměstí.

Chápeme to tedy správně tak, že konkurenci v oblasti gastronomie 
vítáte i v blízkosti svých provozoven? 

Ano, zcela jednoznačně. Pokud nabízí v  jedné lokalitě kvalitu 
více provozovatelů, přilákají prostě více návštěvníků. Navíc mohou 
společně vymýšlet zajímavé akce, kde jeden dodá nápoje, druhý 
jídlo, třetí dezerty. Nová podoba Palackého náměstí přímo vybízí 
k pořádání kulturních akcí spjatých s vhodnou gastronomií. Sám jsem 
velkým fanouškem street food, tedy rychlé a  jednoduché pouliční 
kuchyně s kvalitními surovinami. 

Jak jste se vlastně dostal k pouliční gastronomii? 
Procestoval jsem hodně zemí a  ochutnával všechno všude 

(smích). Jídla, která se řadí mezi street food, jsou jednoduchá. Rychle 
připravená, můžeme je jíst rukou. Aby nebyla drahá, připravují se 
z lokálních a sezónních surovin. V České republice zažívá street food 
obrovský boom. Klobásy na tácku, langoše či smažáky v housce už 
prostě neodpovídají současnému trendu kvalitních surovin a poctivé 
kuchyně. 

  Na jaká jídla se tedy mohou těšit Vaši hosté v Bistru R? 
Cílíme především na mladší publikum. Nabízet plánujeme pokrmy 

z kuchyně americké, středomořské či asijské. Právě tu mám osobně 
asi nejraději, protože se dá velmi zajímavě vychutit. Samozřejmostí 
budou kvalitní burgery v  různých variacích. Základ je ale vždy 
v poctivých surovinách, a to bez ohledu na pokrm. Proto využíváme 
biofarmy v  Orlických horách, odebíráme zeleninu od  lokálních 
pěstitelů a spolupracujeme se špičkovými řezníky či pekaři. Důležitá 
je pro nás také ekologie a udržitelnost. Nepoužíváme plasty a snažíme 
se využívat pouze jednorázové obaly. Věřím, že naším přístupem 
pomůžeme lokalitu kolem Palackého náměstí rozhýbat a přispějeme 
k  propojení lokálních dodavatelů. Výsledek můžete přijít ochutnat, 
těšíme se na vás.

Děkujeme za rozhovor.
Filip Hrůza 

S elektroodpadem i k poště  
nebo na Novoměstskou 3

Kromě sběrného střediska odpadů v  ul. Hapalově je od  28.  
července 2020 možné odložit drobný elektroodpad i do červených 
kontejnerů společnosti ASEKOL. Jeden je umístěn na  parkovišti  
u pošty ve středisku Vysočina, druhý u domu Novoměstská 3. Ukládat 
do nich lze drobný elektroodpad kromě zářivek, televizorů a monito-
rů. Zvláštní vhazovací otvor je určen na baterie a akumulátory.

Ing. Jan Klement, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ                     

Do Řečkovic přicházíme s nabídkou světové pouliční  
gastronomie, říká majitel nového Bistra R

KLUB JONÁŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

KLUB NABÍZÍ TYTO AKTIVITY:

HRY: 

DESKOVÉ  

TÝMOVÉ  

POKLADOVÉ 

POHYBOVÉ HRY: 

PING-PONG 

FOTBAL 

BASKETBAL 

VOLEJBAL, BADMINTON 

TVOŘIVOU DÍLNU:  

MALOVÁNÍ RŮZNÝMI 
TECHNIKAMI 

VYRÁBĚNÍ ZE SÁDRY, 
HLÍNY, PAPÍRU, 

KORÁLKŮ ... 

KLUB JONÁŠ JE OTEVŘEN KAŽDÉ 

ÚTERÝ A ČTVRTEK 

OD 16.00 – 18.00 HOD. 

PO PRÁZDNINÁCH ZAČÍNÁME 

V ÚTERÝ 15. 9. 2020 

KLUB NAJDETE NA ADRESE: 

VÁŽNÉHO 6, BRNO – ŘEČKOVICE 

WWW.CCSHRECKOVICE.CZ 

POBYT V KLUBU JE ZDARMA  
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Cílem našich aktivit je spolu s vybranými 
organizacemi pracovat na  soustavném 
a  systematickém snižování energetické 
náročnosti budov. Zkrátka snižovat spotřebu 
a šetřit náklady!

Vytvořili jsme proto Akční plán udržitel-
né energetiky a klimatu SECAP a ze všech 
sil se snažíme jít příkladem v  jeho plnění. 
Svými činnostmi pracujeme nejen na sníže-
ní emisí CO2, ale i  na  celkové udržitelnos-
ti životního prostředí a  na  tom, aby Brno 
bylo  zelenější,  ekologičtější  a  zdravější. 
Aby bylo město Brno i  v  roce 2030 příjem-
ným místem k životu, zavádíme už teď řadu 
adaptačních opatření, která se dotýkají i vás. 
Uvědomujeme si zodpovědnost, ja-
kou neseme, ale neztrácíme hlavu. 
I  když některé změny nemusí být vidět 
na  první pohled, můžeme s  klidem říct, 
že připravujeme Brno na klimatickou změ-
nu. 

Do  roku 2030 chceme snížit emise 
CO2 v  Brně nejméně o  40 %. Z  tohoto cíle 
jsme zatím ukrojili 8  %. Zbývá 10 let, 32  % 
skleníkových plynů a  jistota, že město 
samo nemůže v  tomto boji zvítězit.  Proto 
jsme připravili několik jednoduchých 
kroků, kterými mohou přispět místní lidé 
i firmy. Zapojte se taky. Každý krok se počítá!

Občané mohou využít dotačních 
programů, díky kterým je příprava Brna 
na klimatickou změnu nepřijde draho.

Dotační programy pro Brňany
Město Brno se se snaží dlouhodobě 

s  pomocí svých obyvatel zmírňovat 
dopady klimatické krize prostřednictvím 
motivačních nástrojů - dotačních programů. 
Zde na ukázku několik příkladů:

e-Šalinkarta
Cílem je motivovat občany města Brna 

k využívání městské hromadné dopravy na-
místo usednutí do  osobních aut. Program 
ročně využívá přes 30 tisíc Brňanů.

Vnitroblok!
Dotační program má za  cíl posílit měst-

skou zeleň a  přispět tak k  sousedské po-
spolitosti. Jeho prostřednictvím je možné 
ozelenit vnitrobloky a přilehlé zelené plochy 
staveb. V letošním roce bude program dopl-
něn o  motivační apel týkající se obnovy či 
změny ploch vnitrobloků užívaných v  sou-
časnosti jako parkovací plochy pro vozidla 
na plochy zeleně. Maximální výše dotace je 
250 tisíc korun.

Zeleň střechám!
Ambicí programu je hospodaření se sráž-

kovou vodou u staveb na území města Brna. 
Mimo jiné je program určen těm, kteří chtějí 
zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obyd-
lí a  žít v  trvale udržitelné výstavbě. Dotace 
se pohybuje až do výše 1 400 korun na m2, 

žádat může ten, kdo staví či rekonstruu-
je na  území města Brna. Lhůta pro podání 
žádostí na  letošní rok byla prodloužena až 
do  31. října. S  tímto dotačním programem 
se se Brno dostalo do finále celorepublikové 
soutěže E.ON ENERGY GLOBE v  rámci kate-
gorie „Čistý vzduch“. Hlasovat pro něj může-
te až do konce září na adrese energyglobe.
cz.

Nachytej dešťovku!
Dotační program na  „Podporu využití 

srážkové vody“ je určen pro úspěšné žada-
tele o dotaci v rámci již zavedeného dotač-
ního programu Státního fondu životního 
prostředí „Dešťovka“ a  má za  cíl motivovat 
majitele staveb na území města Brna k efek-
tivnímu hospodaření se srážkovou vodou. 
Dotační podmínky zcela kopírují program 
SFŽP a maximální výše dotace je 50 % částky 
poskytnuté SFŽP. V roce 2019 bylo podpoře-
no 19 žádostí za 307 tis. Kč. V roce 2020 bylo 
zatím podáno a schváleno 17 žádostí za cel-
kem cca 200 000 Kč.

TŘI DESATERA 
PRO UDRŽITELNÉ BRNO

10 kroků, jak se připravuje město

•	 Nakládání	s energií

•	 Podpora	udržitelné	dopravy

•	 Ekologická	hromadná	doprava

•	 Zapojení	veřejnosti

•	 Dotační	programy

•	 Městská	zeleň

•	 Voda	ve městě

•	 Výměna	osvětlení

•	 Přechod	na horkovody

•	 Nakládání	s odpady

10 kroků, jak pomoci jako občan

•	 Zateplit	dům	a vyměnit	stará	okna	
a dveře

•	 Netopit	starými	neekologickými	zdroji	
vytápění

•	 Využívat	obnovitelné	zdroje	energie	pro	
vytápění, ohřev vody a výrobu elektřiny

•	 Používat	spotřebiče	s nejvyšší	
energetickou třídou a LED osvětlením

•	 Šetřit	vodu	v domácnosti

•	 Chytat	dešťovku

•	 Vysadit	zeleň	na rovné	nebo	mírně	
skloněné střeše

•	 Využívat	hromadnou	dopravu	a kolo	
nebo chodit pěšky

•	 Sázet	stromy	a pečovat	o zeleň

•	 Třídit	odpad	a předcházet	jeho	vzniku

10 kroků pro Brno, jako zodpovědná 
firma

•	 Využívat	moderní	technologie	ke snížení	
energetické náročnosti budov

•	 Více	využívat	energii	z obnovitelných	
zdrojů

•	 Snižovat	energetickou	náročnost	svých	
objektů

•	 Využívat	a podporovat	šetrné	způsoby	
dopravy

•	 Podporovat	zadržování	vody	na svých	
pozemcích

•	 Šetřit	vodou	a využívat	ji	co	nejefektivněji

•	 Vysazovat	a chránit	zeleň	

•	 Motivovat	zaměstnance	k šetrnému	
hospodaření se zdroji a energiemi

•	 Dbát	na principy	cirkulární	ekonomiky

•	 Hrdě	se	hlásit	k memorandu	a aktivnímu	
zlepšování životního prostředí v Brně

Více na stránkách priprav.brno.cz  
a ekodotace.brno.cz 

Bc. Simona Bartoňková 
Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

Připrav Brno, aby se tu lépe žilo
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Pobočka DOMINO 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino

Vítáme Vás v  novém školním roce opět s  našimi výtvarnými  
a keramickými kroužky.
Opět máme v nabídce výtvarky s keramikou pro předškolní i školní 
děti, keramiku s  ručním modelováním i  točení na  kruhu pro starší 
děti, výtvarnou přípravku na  talentovky, kroužek šití a  výtvarná 
setkávání rodičů s nejmenšími dětmi ve věku od 1,5 roku.

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve středu 9. 9. 2020 v 16 – 18 hod.
S malou výtvarnou dílničkou a možností prohlédnout si u nás dílny, 
na cokoli se ohledně kroužků zeptat, donést přihlášky. 
Vítáme nové i stávající členy kroužků!
Těší se na Vás lektorky Jana Podzemná a Jana Tichotová.
Přihlašování do kroužků: on-line na www.helceletka.cz/domino
Více informací: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

DDM Helceletka

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
v hudebním a tanečním oboru 

Bližší informace na webových stránkách školy.
Těšíme se na vás!

PLACENÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově = Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

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

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047

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

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490

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

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

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

Od 1. 2. 2020 byl obnoven provoz KOŽNÍ AMBULANCE na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala MUDr.  
Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinace denně  
od 8 do 15 h. Tel: 544 527 548, 605 167 302, www.koznireckovice.cz

Servis TV antén, instalace antény, set top-boxy, měření signálu, 
přechod na DVB-T2. Satelitní příjem Skylink, Feesat.  
Příjem zahraničních programů. T: 797659985, e-mail: mvolf@seznam.cz

ELEKTRIKÁŘ Brno Řečkovice a okolí, telefon: 731 372 489

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

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

PROVEDU ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ práce, venkovní dlažby,  
dlažby na terče, voda a elektro. Tel. 605 515 821

HLEDÁM paní na úklid domu v Řečkovicích, cca 3-4 hodiny týdně 
Tel: 775 751 111

KOUPÍM BYT 1+KK nebo 1+1 v Řečkovicích. Platba hotově.  
Tel. 605 552 304, David. 

KOUPÍM BYT 4+1 nebo 3+1 větších rozměrů. Spěchá, připravena  
hotovost. 778 555 356, Irena. 

BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ul. Husitská 14  
- nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy, 
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte  
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18, pátek 9-13. Tel: 702 006 700

Hledáme chalupu nebo chatu do 50 km od Brna. Tel: 725002155 

Koupím malý byt v Brně.  Hotovost. Tel: 601325211  

Koupíme byt 2+1 i větší v Řečkovicích. T: 602880390

Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou bytů 
a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

VÝUKA obecné, obchodní angličtiny a příprava na resortní zkoušku  
MO. Individuální, skupinová i online forma výuky. První hodina  
ZDARMA pro účely diagnostiky jazykové úrovně. Tel.: 606 424 646.

Přípravné kurzy (matematika, český jazyk) k přijímacím zkouškám  
2020/2021 na SŠ z 9. ročníku ve Vráně po škole, Brno-Řečkovice. 
Dvouhodinové lekce jsou vedeny zkušenými pedagogy,  
studijní skupiny s nízkým počtem žáků (max. 6 dětí) zaručují  
individuální dohled lektorů, příjemné prostředí. Tel: 776 649 500,  
www.vranaposkole.cz

!!POZOR!! Důležité oznámení! PNEUSERVIS ŘEČKOVICE  
Novoměstská 43. Od 30.8.2020 z důvodu přestavby nemovitosti  
na bytové jednotky jsem nucen ukončit provoz zde, a Pneuservis 
Řečkovice přesunout do nových prostor směr Brno centrum na ulici  
Sportovní jen 1500 m odsud, hned vedle hotelu Boby na adresu: 
Sportovní 2, vedle veřejného zimního kluziště!!! Tímto Vás zvu  
stávající i samozřejmě nové zákazníky do nových prostorů!!! 
Věřím, že budete i nadále spokojeni a spoléhat na kvalitní, a poctivou 
práci, jak jste již zvyklí po více než 20let. Zvu Vás všechny srdečně! 
TEL stejný: 604 709 953 a 541227054.

Bezplatné lekce  
pro maminky s dětmi
Rubínek, Poznaňská 10

Navazující programy pro děti od 4 měsíců do 4 let:
Robátka, První krůčky k hudbě 
Rezervace na webu: brno.yamahaskola.cz
Informace: brno@yamahaskola.cz, 603 943 213 
Obory pro děti i dospělé: zobcová flétna, kytara
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První výsledky zdravotní studie:  
převládají zdraví

Jakou máte fyzičku? Máte v  pořádku klenbu nohy nebo  
hustotu kostí? Jaké je vaše složení těla a  kapacita plic? Pokud 
jste se narodili v  letech 1991 nebo 1992 v Brně či Znojmě, vše 
zmíněné vám bude změřeno zdarma. 

Stačí se přihlásit na  info@celspac.cz nebo přes webové  
stránky www.celspac.cz. Bezbolestná vyšetření jsou anonymní, 
brněnští vědci z  Centra RECETOX a  Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity tato data potřebují ke  zhodnocení 
zdravotního stavu brněnské populace. Sledují proto 
faktory ovlivňující zdraví mladých dospělých. Navazují tak 
na  dlouhodobou studii ELSPAC, která v  Brně a  Znojmě začala 
v roce 1991.

Současná studie zabývající se zdravím mladých Brňanů 
CELSPAC: Young Adults má již přes 400 účastníků. První výsledky 
ukazují, že až 90 procent z nich hodnotí své zdraví jako výborné 
nebo velmi dobré. Tři čtvrtiny nedrží žádnou dietu, zbývajícím 
byla úprava stravy nařízena lékařem nebo dietu drží dobrovolně. 
Z  alergií jsou lidé citliví na  prach, pyl a  roztoče, uvádějí také 
lékové a potravinové alergie nebo alergie po bodnutí hmyzem. 

Martin JežekBRNĚNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ  
V PÍSEČNÉM CENTRU 
Měřičkova 20, Řečkovice
ŠANCE PRO OČI - přednáška a ukázky cvičení pro dobrou 
kondici našich očí
Přednáška o tom, co potřebují naše oči v jakémkoliv věku a zdravot-
ním stavu. Jak si zachovat a udržovat dobré vidění. Co vše můžeme 
udělat pro zlepšení stavu očí. Ukázky cvičení, dech a automasážní 
techniky v oblasti obličeje a vhled do práce s dominantním a pasiv-
ním okem.
Den a hodina konání: 24. 9. 2020 17:30 - 19:00.
Více na www.sanceprooci.cz
Pro účast je nutná rezervace na e-mailu pisecne@centrum.cz.

Program pro děti 1,5 - 6 let PÍSEČNÁ HERNA
Písečné centrum má nachystáno pro děti od věku 1,5 roku až 
po školní děti 60 druhů různých pomůcek a hraček pro práci s pís-
kem. Díky pomůckám si děti hrají a zároveň se učí. Zapojují jemnou 
i hrubou motoriku ruky, trénují koordinaci ruka-oko. Pro správné 
držení těla jsou pro děti nachystané různé nášlapné pomůcky, které 
motivují k zapojení hlubokých vnitřních svalů.

Pro velký zájem jsme otevřeli dva termíny:
18. 9. 2020 a 25. 9. 2020 od 8:30 do 12:30
Více na www.pisecnecentrum.cz.
Pro účast na naší akci je nutná rezervace na pisecne@centrum.cz  
v časech:  8:30 – 9:20  |  10:00 -10:50  |  11:30 - 12:20
Všechny uvedené akce jsou pro návštěvníky ZDARMA.

Vzpomínka
Dne 26. 6. 2020 se završila pozemská pouť Aleny Procházkové-
Sýkorové. Zemřela ve  věku 87 let. Mnozí řečkovičtí občané 
pamatují paní učitelku z bývalé ZŠ Hapalova a také ze ZŠ Horácké 
náměstí,  kde učila češtinu a  ruský jazyk. Žákům se obětavě 
věnovala i ve svém volném čase. Po léta vedla čtenářský kroužek, 
ve kterém se děti seznamovaly s knihami a spisovateli, vyjížděly 
za poznáním literárních osobností i za kulturními zážitky mimo 
Brno.
I  když vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity J. E. Pur-
kyně, věnovala své hluboké znalosti zejména literatury 
teprve budoucím studentům v  ZŠ. Učit začínala ve  Valti-
cích, a  na  tento kraj celý život ráda vzpomínala. Děti měla 
upřímně ráda a  ony jí nahrazovaly rodinu, kterou jí osud  
odepřel. Vychovala nejednu generaci čtenářů, a  to není málo 
k naplnění života. 
Na její laskavost, ochotu, trpělivost a cit pro spravedlnost budou 
vzpomínat její četní žáci i kolegové. 
Dne 1. září 2020 jsme se s  ní rozloučili na  rozptylové loučce 
v  brněnském krematoriu. Provázelo ji naše poděkování za  vše 
hezké, co nám dala. 

Dobromila Papírníková

Vilém Tell
Akce pro kluky a holky od 5 let

Již 9. ročník proběhne 
 v sobotu 26. září 2020 od 9.30 do 12.30 hod.

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

Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás organizátoři z oddílu Vlčí stopa.   

Přijďte, a užijete si sobotu spolu s námi!

Radmila Zavadilová, vedoucí oddílu

Hudební barokní Sen s pantomimou 
a Arnoštem Goldflamem

Unikátní cyklus barokní a klasicistní hudby I. jakosti  
„Bacha na Mozarta!“ 

je jediný svého druhu na Moravě. Czech Ensemble Baroque v něm 
uvolněně, poutavě, s nadhledem a na vysoké profesionální úrovni 
nabízí staletími ověřenou klasickou hudbu, která je sázkou na jistotu. 
Již 9. brněnská série 8 kouzelných večerů začne 24. září v Besedním 
domě koktejlem hudby, divadla, slova, zpěvu, fantazie a choreografie 
ve „Snové” pantomimě Michaela Haydna s vypravěčem Arnoštem 
Goldflamem. Následovat budou další proslulé tituly i novodobé 
premiéry, vedle známých jmen se představí také mladí perspektivní 
umělci. Cenově zvýhodněné předplatné lze pořídit až do zahájení 
cyklu a již od 850 Kč za všech 8 koncertů!

„SEN“ OPERNÍ PANTOMIMA 
Čt. 24. 9. | 19:30 | Besední dům

PROGRAM: M. Haydn-Der Traum, poloscénické provedení pantomimy. 
SOLI: K. T. Lichtenecker, J. M. Procházka, M. Böhmová. VYPRAVĚČ: 
A. Goldflam. „Snová” pantomima Michaela Haydna s vypravěčem 
Arnoštem Goldflamem

Bacha na Mozarta! s Czech Ensemble Baroque  
www.bachanamozarta.cz

Lenka Němcová

foto: Petr Vokurek
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Víc o kroužcích zjistíte 
u Petra Bořeckého

na telefonu +420 77 44 66 221,
emailu boreckype@gmail.com 

nebo na http://www.orlak.cz

Nabídka nových kroužků 
na Orláku v Řečkovicích

Sportovní přípravka
základy gymnastiky, atletiky seznámení s míčovými sporty 

pro děti od 3 do 7 let

Florbal ročníky 2012, 2013
nábor nových hráčů do florbalové akademie

Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí 

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a 
pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména 
právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale 
též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.  
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků 
(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři). 
Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy). 
 
Principy poradenské činnosti 
Bezplatnost 
 Klienti za poskytované služby neplatí. 
Diskrétnost 
 Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace 

mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně. 
Nestrannost 
 Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či věk.  
 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí. 
 
Naše pomoc zahrnuje tyto služby:  

 
NON-STOP linka pomoci obětem 
Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též 
nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího násilí. 
Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.  
 

Pomoc zvláště zranitelným obětem 
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí zejména: 

I. Podpora případového manažera 
Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných telefonických či osobních konzultací, 
pomoc při zpracování žádostí a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod k policejním výslechům a 
hlavnímu líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB. 

II. Terapeutický program 
Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátkodobou terapii s cílem je stabilizovat psychiku a podpořit v obtížné situaci. 

III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí 
Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro 
pozůstalé po obětech obsahují nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s 
psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin. 

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka 
Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných 
trestných činů. 
 
Bílý kruh bezpečí provozuje pracoviště v těchto pobočkách: 

 

Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664 
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Prozatím na  tři roky si vedení KP Brno 
pojistilo služby vlastní odchovankyně 
a  jednoho z  největších mládežnických 
talentů současnosti, teprve patnáctileté 
Dominicy Hynkové z Řečkovic a Mokré Hory.

I  přes svůj mladý věk stihla 176 cm 
vysoká studentka řečkovického gymnázia 
projít všemi basketbalovými kategoriemi KP 
Brno od přípravky až po extraligu juniorek, 
v tuzemsku i v zahraničí zaznamenala několik 
klubových i  reprezentačních úspěchů 
a  individuálních ocenění, připravuje se 
v  českém reprezentačním výběru do  18 let 
a  od  nové sezony se navíc stane stabilní 
členkou elitního celku královopolských 
žen, se kterými se už delší dobu střídavě 
připravovala.

„Dominica je dle mého názoru jedním 
z velkých talentů českého basketbalu. K tomu 
přidala i  nesmírnou tréninkovou píli, což je 
dalším faktorem, proč jsem rád, že ji budu 
mít k  dispozici. Vím, že najdu prostor jí dát 
zápasové příležitosti a ona to využije ke svému 
basketbalovému růstu,“ řekl k  zařazení 
Hynkové do kádru žen hlavní trenér Dušan 
Medvecký.

„Jsem moc ráda za  příležitost, kterou 
mi vedení oddílu i  trenéři „Áčka“ v  patnácti 
letech dali, a  zároveň bych chtěla poděkovat 
i  všem ostatním, kteří mě v  Králově Poli 
od  mala trénovali a  dovedli až sem,“ uvedla 

nová členka úspěšného družstva žen 
Dominica Hynková, kterou už v šesti letech 
přivedla do  klubu starší sestra Klára (nyní 
basketbalová rozhodčí).

„Všechny nás v  KP těší, že můžeme 
do  elitního týmu žen zařadit hráčku, kterou 
jsme si zde vychovali už od  přípravky a  která 
tak úspěšně prošla naším sportovním 
střediskem i  centrem mládeže. Držím jí palce 

a  doufám, že bude vzorem i  pro ostatní,“ 
doplnil generální manažer královopolského 
klubu Richard Foltýn k  hráčce, která už 
ve 13 letech šokovala basketbalovou Francii 
jako MVP mezinárodního turnaje mladších 
dorostenek, za což byla oceněna i v anketě 
Sportovec roku Řečkovic a Mokré Hory.

Sportovní oddíl Basketbal SK Královo Pole

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?
Sportovní program na ZÁŘÍ:

Fotbal – II. třída – městský přebor muži
8. 9. Řečkovice : START Brno B 18:30 hod.
19. 9. Řečkovice : Bosonohy B 15:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Národní házená – 2. liga mužů skupina B
6. 9.  1.NH Brno : Veselí n/M 14:00 hod.
20. 9.  1.NH Brno : Osek n/B 14:00 hod.
28. 9.  1.NH Brno : Pustějov 14:00 hod.
(hřiště ZŠ Novoměstská)

Futsal 
2.B třída muži
6.,13. a 20. 9. celodenní program 9:00 – 14:50 hod.
3. třída muži
5., 12. a 19. 9. celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
(orelské sportoviště na Družstevní)

Richard Foltýn, předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ

Patnáctiletá Dominica Hynková z Řečkovic do extraligového kádru  
basketbalistek KP BRNO

Richard Foltýn a Dominica Hynková při podpisu její první hráčské smlouvy 



12 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

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 . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2020. Zdarma. 

AREÁL U MRAVENCE LESÍKA / BRNO-ŘEČKOVICE RETENČNÍ NÁDRŽ SLUNNÁ / LAŽÁNECKO–HEROLTICKÝ ŽLEB

NENECHTE SI UJÍT
ZÁŽITKY PRO CELOU RODINU

/LesyMB/

www.lesyMB.cz

19. 9. 2020  DEN S LESY 24. 10. 2020  VÝLOV 7. 11. 2020  NOČNÍ LES

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

PĚŠÍ VÝLET PRO SENIORY
ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 2020

Vážení senioři, přijďte prožít příjemný den
se svými přáteli z městské části.

Sraz je dne 15. 9. 2020 v 10.30 hod. u řečkovického železničního  
nádraží. Poté půjdeme pěšky po turistické značce do Ořešína.  

Trasa je dlouhá cca 5 km. V Ořešíně v restauraci RANČ  
se posilníme obědem, dobrou kávou, zákuskem a něčím k pití.  

Návrat zpět je buď opět pěšky, nebo je možnost využít  
autobus MHD z konečné v Ořešíně.

Občerstvení je hrazeno.

Při nepříznivém počasí je možné cestu absolvovat  
i autobusem z Řečkovic do Ořešína.  

Trasa je vhodná pro zdatnější turisty.

Pro přihlášení je nutné kontaktovat Mgr. Burešovou, ÚMČ, dv. č. 86, 

ve dnech 7. a 8. září 2020 v čase 8.00 – 10.00 hod. pro členy KLASU

a následně ve středu 9. září v čase 9.00 - 10.00 hod.  
nebo telefonicky na čísle 702 013 761 pro všechny zájemce 

z městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Srdečně zvou

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Mgr. René Černý
místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

v pondělí 5. října 2020 
v 15.00 hodin

DEN SENIORŮ 
NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít  

příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.

Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského  
divadla Brno Aleše Slaniny,  

cestopisná přednáška s názvem  
„KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE – DEVON A CORNWALL“  

a povídání se starostou městské části   
Mgr. Markem Viskotem.

Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ


