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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 10., ROČNÍK XXX

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR se uskuteční:

v Pátek dne  8. 10. 2021  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne  9. 10. 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

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

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

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

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

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

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium terezy 
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého 
pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Ter. 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 Ter. Novákové 33 do konce 
Ter. 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

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,  
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění

oznamuje:

(pokračování na straně 2)
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Představení nové členky 
zastupitelstva

Novou tváří v  zastupitelstvu naší městské části 
je od září Mgr. Dagmar Navrátilová. Požádali jsme 
paní Navrátilovou, aby se krátce představila. 

Jaká je Vaše profese?
Po  celou svou dlouhou profesní kariéru se věnuji sociální práci 

a  pedagogice. V  současné době již pracuji pouze na  částečný úvazek. 
Sociálně aktivizační a  terapeutické aktivity, zaměřené na  seniory, 
vykonávám v  několika neziskových organizacích. Další oblast, kde 
působím, je lektorování seminářů, a  to  v  organizaci, která se zabývá 
dalším vzděláváním učitelů základních a středních škol.  

Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu především 
zaměřit?

Do funkce zastupitele nastupuji poprvé, ale již třetí volební období 
působím v komisi zdravotní a  sociální. Na zkušenostech zde získaných 
chci stavět i  práci členky zastupitelstva. Děkuji všem voličům, že mi 
v roce 2018 dali důvěru, a já se tak nyní stala členkou zastupitelstva.   

Co patří k Vašim zálibám?
Mezi moje oblíbené aktivity patří návštěva divadel a  knihoven, 

cestování, cyklistika, lyžování.  Ráda také podnikám vycházky po  naší 
městské části, ale i  jiných částech Brna. Zajímají mě významné 
pamětihodnosti, ale i prostředí, ve kterém obyvatelé jednotlivých čtvrtí 
žijí.

Dana Filipi

Zprávy z rady a zastupitelstva  
městské části
Na své 40. schůzi 1. září 2021 rada městské části:
	schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora na rok 2022,
	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky na  stavební práce 

„Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
(2. etapa)“ obchodní společnost ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 
Moravany, a schválila podpis smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,

	souhlasila s  investičním záměrem „Rekonstrukce komunikace a  výstavba 
dešťové kanalizace v ulici Tumaňanova“ za podmínky, že součástí investičního 
záměru bude dopravně-bezpečnostní řešení křižovatky Boženy Antonínové 
– Tumaňanova, řešení přechodu pro chodce u  MŠ Tumaňanova a  současně 
snížení rychlosti ve směru od Jehnic a použití tichého asfaltu,

	schválila poskytnutí věcného daru ve formě nákupu knih v hodnotě do 10 000 Kč 
pro Knihovnu Jiřího Mahena, pobočku Brno–Řečkovice, Kolaříkova 3, Brno,  

	schválila poskytnutí prostor v  objektu bývalého pivovaru spolku „HORTUS, 
sdružení zahrádkářů“, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 29. 
10. – 1. 11. 2021,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové dokumentace 
na  akci „Revitalizace sídelní zeleně v  sídlišti Medlánecká, Renčova, Škrétova, 
Kremličkova, Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. o., se sídlem č. 
p. 304, 664 07 Sivice, a schválila podpis smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,

	souhlasila s  realizací projektů navržených v  rámci participativního rozpočtu 
Dáme na  vás „Oázy zeleně v  Řečkovicích a  Medlánkách“, „Obnovení Dolního 
rybníku v Řečkovicích“, „Zamilovaný hájek budoucím generacím“ a „Řečkovická 
cyklostezka“ (realizace projektů je závislá na  výsledku hlasování občanů 
v listopadu 2021),

	jmenovala do funkce vedoucího Odboru stavebního úřadu pana JUDr. Michala 
Černého.

Na svém XVI. zasedání 16. září 2021 zastupitelstvo městské části:
	schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora na období 2023-2027
	souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování 

vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního 
města Brna,

	projednalo žádosti o vyjádření k prodeji a nabytí pozemků.

Dana Filipi, místostarostka

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

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

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

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

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

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.

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.

 Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(dokončení ze strany 1)
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Rekonstrukce parku  
na Novém náměstí

Když jsme nedávno informovali o zahájení prací v parku na Novém 
náměstí, docela mě překvapilo, kolik našich spoluobčanů neví, kde se 
zmíněný park vlastně nachází. Ale je to docela logické. Nové náměstí, 
které se nachází mezi ulicemi Vránova, Měřičkova a  Žitná, není velké, 
a z některých částí Řečkovic a Mokré Hory je to sem přece jen daleko. 
Navíc parků a  zeleně máme po  celé městské části naštěstí dostatek. 
Přesto se jedná o  důležitou parkovou část naší městské části, která je 
zařazena do  významné zeleně v  rámci města Brna. Park navíc zabírá 
podstatnou část celého náměstí, je nedaleko ZŠ Novoměstská a  rádi 
ho navštěvují občané všech věkových kategorií žijící v  této oblasti. 
I  vzhledem ke  stavu cest a  mobiliáře si revitalizaci park zasloužil. 
Snažili jsme postupovat citlivě, zejména směrem k  letitým dřevinám, 
a po posouzení jejich zdravotního stavu jsme odstranili jen ty, které už 
nebyly bezpečné. Zároveň jsme příliš nechtěli zasahovat do  koncepce 
celého prostoru, pouze v dolní části parku při ulici Žitná jsme odstranili 
nevzhlednou asfaltovou plochu a  nahradili ji trávníkem. Vrátili jsme se 
tak k původnímu stavu, který si určitě nejen já ze svého dětství pamatuji.

Mgr. René Černý, místostarosta

3
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Netradičně 
tradiční  
Dětský den 
za radnicí

Tentokrát v  netradičním termínu v  pátek  
27. 8. 2021 odpoledne se v  areálu bývalého 
pivovaru uskutečnil Dětský den za  radnicí, 
který uspořádala městská část ve  spolupráci 
s TJ SOKOL Řečkovice a PIONÝREM Řečkovice. 
Navzdory deštivému průběhu dne do  areálu 
za radnicí dorazilo přes 100 dětí, které si užily 
nejrůznější soutěže a  disciplíny, hudební vy-
stoupení, dětskou diskotéku, skákací hrad či 
jízdu na ponících. Akci moderovala Věra Mülle-
rová. Příští rok, věříme, na viděnou opět v tra-
dičním květnovém termínu!

Filip Hrůza, místostarosta
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LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY
Byly jsme nakupovat!

Vážení a milí literární gurmáni,
na  tom by nebylo nic zvláštního, ale my 
byly nakupovat nové knížky! Od  úřadu 
naší městské části jsme dostaly 20  000 Kč 
na nákup knih dle našeho výběru, abychom 
ještě více zpestřily nabídku čtení pro 
všechny věkové skupiny. Peníze jsme 
rozdělily napůl, abychom si něco nechaly 
i  pro podzimní nabídku. Je to tak lepší, 
protože stále se objevují výborné novinky, 
tak abychom měly čas se po něčem skvělém 
poohlédnout. Zatím jsme tedy utratily 
10 000 Kč, koupily jsme 40 knížek a v úterý 
24. 8. odpoledne jsme je s panem starostou 
slavnostně pokřtili. Přikládáme fotografii, 
více jich můžete vidět na našich webových 
stránkách. A představte si, z těch 40 knih jste 
si jich 37 půjčili hned to odpoledne, zbyly 
nám jen tři, které „zmizely“ hned ve čtvrtek. 
Je to paráda trefit se do vašeho vkusu, máme 
z  toho obrovskou radost.  Děkujeme moc 
panu starostovi a zastupitelstvu, že na nás, 
lépe řečeno na vás myslí a že nám tento dar 
poskytli.

Knihovna má pro vás také dva dárky. 
Jeden je registrace a přeregistrace zdarma 
pro všechny prvňáčky po celý měsíc říjen. 
Zveme všechny rodiče, aby přišli svoje děti 
přihlásit, a  hlavně si to u  nás prohlédnout. 
Uvidíte, že dokážeme vaše děti zaujmout. 
Druhým dárkem je pravidelný Týden 
knihoven. Je to první týden v říjnu. V té době 
se mohou přijít zdarma přihlásit všechny 
děti a  teenageři do  18 let. Už během září 
jsme zaznamenaly spoustu dětí a studentů, 
kteří si přišli vypůjčit povinnou literaturu, 
a  nejen ji, za  to je velmi chválíme. Také 
sledujeme, že učitelé a  učitelky projevují 
daleko větší fantazii právě ve  výběru 
povinné literatury, než tomu bylo dříve, a tak 
se zdá, že se jen stěží povede dětem čtení 
zprotivit. Obzvlášť si vybavujeme jednu 
dvanáctiletou slečnu, která měla na  výběr, 
kromě jiného, jednu knihu, která nemá 
obrázky, jednu knihu, která začíná na stejné 
písmeno jako její jméno, jednu knihu, která 
vyšla v  letošním roce… To byla osvícená 
paní učitelka! S  tou bychom se určitě rády 
seznámily a  zeptaly se jí na  její zkušenosti, 
jak nejlépe zařídit, aby se z dětí stali literární 
gurmáni, kteří mají přehled a kvalitní knížky 
v malíčku.

Jejda, málem bychom zapomněly na třetí 
a  poslední dárek. Vzpomínáte si na  naše 
Jarní tvoření? Připravily jsme vám opět sety 
pro Podzimní tvoření – můžete si s  dětmi 
vyrobit Veselého tučňáka. Set, který je 
zdarma a  můžete si ho odnést domů, 
obsahuje pomůcky pro výrobu, hádanky, 
omalovánku, tipy na  knížky o  tučňácích 
a další drobnosti, které se vám budou líbit. 
Tak jako na jaře budeme rády za fotografie či 
krátká videa, jak jste si doma s dětmi vyráběli 
a pobavili se u toho. 

Nejenom s  tvořením se vracíme do  jara, 
také obnovujeme krásnou výstavu 
ilustrátora Tomáše Tůmy, protože při všech 
těch omezeních a  lockdownech ji nemohlo 
vidět tolik lidí, kolik by si zasloužila. Ty 
ilustrace jsou tak krásné! Uvidíte je sami, a to 
i v knihách, do nichž tyto ilustrace patří. 

A teď tedy pár tipů, které jsme nakoupily 
právě pro vás. 

Ó, ó, ó, vajíčko! Ester Staré a  Milana 
Starého. Veršovaný poetický příběh z hmyzí 

říše je vyprávěním o velké lásce a odhodlání. 
Houseňák Pepík putuje za svou láskou a nic 
ho nezastaví. Cestou potkává různé přátele 
a pomáhá jim proti jejich predátorům.

Jonáš a  Nenáš Kari Staiové. Můžou 
být vůbec dva lidé rozdílnější než Jonáš 
a Nenáš? A přesto jsou to nejlepší kamarádi. 
Bručoun Nenáš sice bývá se svým věčným 
„ne“ dost protivný, ale pak se ukáže, že 
umět říct v rozhodující chvíli „ne“ vám může 
ušetřit hodně problémů.

Tobiáš Lolness Timothée de Fombelle. 
Dva díly dobrodružného románu (v  jedné 
knize) o  miniaturním světě. Tobiáš měří 
o něco víc než jeden milimetr a náleží k lidu, 
který odedávna žije na velkém stromě. Jeho 
otec Sim, který je významným vědcem, 
jednoho dne odmítne vydat tajemství 
svého geniálního, ale nebezpečného 
vynálezu. Rodina Lolnessových je poslána 
do vyhnanství a Tobiáš musí prchat. Dostane 
se až do země trávového lidu.

Prvotřídní hajzl Jiřího Šimáčka. Děj 
autorovy čtvrté knihy se opět odehrává 
v  současném Brně. Hlavní postavou je 
zkorumpovaný policista středních let, 
bezohledný manipulátor, přezdívaný 
Náčelník. Osamělého antihrdinu z  klidu 
parazitní existence vykolejí až setkání 
s mladou ženou, jíž je čím dál víc posedlý.

Knihkupectví na  Bylinkovém náměstí: 
řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi Érica 
de Kermela. Natálie a  Nathan ve  svých 
padesáti nutně potřebují změnu. Přestěhují 
se z Paříže do městečka na jihu Francie, kde 
si Natálie splní sen a  koupí knihkupectví. 
Z jejího obchůdku se brzy stane oáza, kam si 
zákazníci chodí nejen pro knihu na míru, ale 
také pro pohlazení po duši.

S  pokračujícím podzimem skončí naše 
venkovní akce v parku na Palackého náměstí, 
ale to nevadí. Každé roční období má svoje 
a v parku nebo před knihovnou se uvidíme 
zase na jaře. Užívejte si tedy domácí pohodu 
s  knížkou, která vás potěší, pobaví nebo 
rozesměje. Přejeme vám krásné podzimní 
dny.

Vaše knihovnice  
Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 

pobočka KJM Kolaříkova

Knihovna Jiřího Mahena v Brně vzkazuje všem prvňáčkům, ať přijdou v září a v říjnu  
do kterékoli pobočky KJM – a budou mít registraci a přeregistraci zdarma.

Těšíme se na vás!
Podrobné informace najdete na 

www.kjm.cz nebo www.facebook.com/kjmbrno



62. Mezinárodní festival  
krátkých filmů BRNO16

Letošní říjen je opět ve znamení festivalu BRNO16, který nabídne ty 
nejlepší současné krátké filmy. Mezinárodní festival, který probíhá bez 
přerušení již od roku 1960, se bude konat v 13.–17. října v domovském 
Kině Art na  Cihlářské a  No Artu na  Radnické. 62. ročník BRNO16 
nabídne také tradiční mezinárodní soutěž v  poněkud netradiční 
podobě.

Loňská forma festivalu, který kvůli světové pandemii proběhl v online 
prostoru, ovlivnila také letošní program. „Tento rok jsme se rozhodli 
udělat bezprecedentní věc, a  to zopakovat loňskou soutěž. Bylo nám totiž 
líto, že tak skvělý program měli možnost lidé vidět jen online, kde filmy 
dostatečně nevyniknou. Letos tedy můžeme snímky předvést na  velkém 
plátně a za přítomnosti autorů,“ komentuje letošní mezinárodní soutěže 
ředitel festivalu Milan Šimánek. Na stříbrném plátně bude uveden také 
loňský soutěžní výběr Československé 16, soutěže pro autory z  České 
a Slovenské republiky.  V obou soutěžích se budou snímky   opět ucházet 
o několik cen, včetně ceny diváků.

Festival tradičně nabídne také originální doprovodný program. 
Chybět nebude pásmo od  Národního filmového archivu, krátké filmy 
nominované na Oscara, videoherní program, diskuzní panel, workshopy 
pro děti nebo speciální projekce 16mm snímků v  kapli Káznice. 
Festivalovou jízdu zahájí obvyklý warm-up v  předvečer festivalu, 
tentokrát v  podobě stand-upu. Ten proběhne 12. října ve Velkém sále 
Kina Art.

Akreditace bude možné zakoupit online na  www.brno16.cz nebo 
v pokladně Kina Art. Vstupenky na jednotlivé bloky bude možné zakoupit 
před projekcemi na festivalových místech. 

BRNO16 pořádá TIC BRNO, příspěvková organizace, jmenovitě Kino Art 
a Galerie TIC.

Další informace: www.brno16.cz  
https://www.facebook.com/BRNO16festival.

Ing. Hana Novosadová, TIC Brno, p. o.

KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
ŘÍJEN 1921

Počátkem října 1921 byla v Brně založena Pedagogická škola (později 
Škola vysokých studií pedagogických). Jednalo se o instituci pro další 
vzdělávání učitelů národních škol. Studium probíhalo o  víkendech 
a bylo dvouleté.

Dne 2. října v odpoledních hodinách se v Brně konala velká školská 
slavnost, při které byla slavnostně předána nová školní budova 
na  ulici Merhautově. O  tuto novou českou školní budovu se 
bojovalo již od roku 1913. Tehdy dokonce proběhla i stávka školních 
dětí. Nadšený průvod 2000 dětí, rodičů a  zástupců úřadů vyšel 
od Besedního domu, prošel Českou, náměstím Svobody, Kobližnou, 
Cejlem a Vranovskou k nové budově školy (povšimněte si, že všechny 
ulice nesou po  100 letech stejné jméno). Zde hrála hudba, zpíval 
pěvecký sbor a  starosta města Brna odevzdal klíče řediteli školy 
Dvořáčkovi. 

Dne 4. října se v  Brně za  účasti autora konala premiéra Janáčkovy 
opery Taras Bulba. 

Dne 13. října před 100 lety se narodil Yves Montand (+9. 11. 1991), 
francouzsko-italský herec a šansoniér. Hlavní roli si zahrál například 
ve  filmu Doznání podle knihy Artura Londona. Kniha i  film jsou 
kritikou stalinismu a totalitní atmosféry v Československu.

Dne 20. října Německo na  základě referenda odstoupilo Polsku 
východní oblasti provincie Horní Slezsko.

Dne 21. října proběhl druhý pokus posledního rakouského císaře 
Karla l. (*17. 8. 1887 - +1. 4. 1922) o návrat na uherský trůn. Karel l. 
byl po  rozpadu Rakouska-Uherska nucen odejít do  exilu, ale svých 
titulů a nároků se nikdy nevzdal. Poválečné Uhersko zůstalo formálně 
monarchií a oficiálně ho nesesadilo. Po neúspěšném pokusu o návrat 
na trůn musel odejít s celou rodinou do vyhnanství na ostrov Madeira, 
kde následujícího roku zemřel na zápal plic.

Jako reakci na pokus Karla I. o návrat vyhlásil prezident T. G. Masaryk 
23. října mobilizaci čtyř ročníků. Bylo povoláno více než 400  000 
mužů. Ne všichni záložníci výzvu uposlechli. Např. v  Praze a  Brně 
vyhlášku ignorovalo 35 % branců. Materiální vybavení bylo žalostné, 
z  plánovaných 555  782 pušek chybělo 101  584, z 8127 kulometů 
chybělo dokonce 4773. Byl nedostatek uniforem, bot i  čepic. Ceny 
všeho prudce stouply a zboží chybělo. Mobilizace naštěstí vzhledem 
k  neúspěchu Karla l. brzy skončila a  mobilizovaní muži se vrátili 
domů.

A na závěr něco spíš humorného než trestuhodného ze stoleté černé 
kroniky. “Žíznivá posluhovačka. Úředník finančního úřadu v  Brně 
oznámil městské policii, že se z  úředního sklepa ztratilo mnoho 
vína, jež bylo nedávno zabaveno. Detektiv Karel Weigl, který věc 
vyšetřoval, zjistil, že víno kradla posluhovačka Marie K. Posluhovačka 
byla policii totiž známa, neboť byla často nalezena na  ulici zpita. 
Nezbývalo, než na  ni uhodit a  pravda vyšla na  jevo. Při práci, kde 
o prach není nouze, přišla na myšlenku, že víno dobře splachuje, nu 
a poněvadž ho ve sklepě nebylo nedostatek, zjednala si klíče a měla 
to lepší než v hostinci. Denně odskočila do sklepa několikrát a večer 
si vzala domů také něco k zaplašení životních chmur. Tož jaký div, že 
v několika dnech spotřebovala vína za 2000 Kč.”

Zdrojem mi byl internet a dobové Lidové noviny.

                              Mgr. Dana Malíková



Základní a mateřská škola  
M. Hübnerové 1 – Řečkovice 

pro zahájení provozu v novém areálu školy:

hledá uklíZeČku
velikost úvazku:   0,5 nebo 0,75
Platové zařazení:  2 pl. třída – nejvyšší stupeň,   
0,5 úv. = 8 535 Kč, 0,75 úv. = 12 803 Kč.  
V případě kvalitní práce možnost mimořádných 
odměn + benefity – příspěvek na dovolenou, příspěvek 
na stravování, na kulturní a sportovní akce, 5týdenní 
dovolená, vstřícný kolektiv, dobré pracovní podmínky.
Požadujeme: odpovědnost, spolehlivost, smysl pro 
čistotu. Jedná se o práci v odpoledních hodinách.

NástuP iHNed.
Kontaktní osoba a adresa: Mgr. David Drápela,  

tel. 775 33 44 72, e-mail: drapela@autistickaskola.cz

Aktivity zástupců veřejnosti 
V minulém čísle Řeči jste se mohli dočíst o tzv. zástupcích veřejnosti, 

kteří hájí zájmy Řečkováků a Mokrohoráků v souvislosti s návrhem no-
vého územního plánu města Brna (ÚP). Nejnovějším faktem v  procesu 
upravování ÚP je pozitivní novinka, že i na základě našich námitek a červ-
nové aktivity občanů v podpisových akcích bude v oblasti Řečkovických 
kasáren (R-3), konkrétně v lokalitě Díly (k ulici Žilkově), snížena výšková 
úroveň zástavby. Mezi kasárnami a  ulicí Žilkovou tak budou moci stát 
maximálně dvoupatrové domy, a lépe tak navážou na stávající zástavbu 
namísto až pětipatrových domů, jejichž realizaci předchozí návrh umož-
ňoval. Doufáme, že se tak sníží i předimenzovaný počet obyvatel pro tuto 
lokalitu. Toto rozhodnutí schválila Rada města Brna v  dílčích návrzích 
úprav pro druhé, opakované veřejné projednání ÚP.

V návaznosti na naše námitky byl vypracován i znalecký posudek do-
týkající se lokality Zápaď (R-4, B 14) na posouzení ekologické hodnoty 
pozemků zahrádek nad ulicí Lacinovou. Dle závěru daného posudku je 

území z přírodního hlediska velmi hodnotné a z pohledu ochrany biodi-
verzity je tak dle odborníků důležité ponechat území v dosavadním uží-
vání (zahrady, resp. ostatní plocha) a nepovolit jeho zástavbu. V návrhu 
ÚP Kancelář architekta města Brna taktéž kopec zařadila mezi krajinně 
významné nezastavitelné vrchy coby součást přírodního zázemí města 
Brna, i když na něm paradoxně navrhuje plochu bydlení. Proto byl podán 
návrh na zařazení této lokality mezi biologicky významné. 

Naší prioritou je taktéž ochránit nově vznikající park Řečkovický HRáj 
a zařadit jej mezi plochu veřejné zeleně. Tedy nikoliv jako současnou plo-
chu veřejné vybavenosti, což by do budoucna znamenalo, že tento nový 
park může být nahrazen zástavbou.

Proto plánujeme další setkání s radním města Brna pro územní pláno-
vání panem Filipem Chvátalem, na kterého budeme apelovat a diskuto-
vat o našich námitkách k návrhu ÚP ve prospěch Řečkovic.  Nebudeme 
tak zapomínat na 715 občanů, převážně z naší MČ, kteří svým podpisem 
v červnu tohoto roku dané námitky podpořili.

Vaši zástupci veřejnosti  
Leona Žáková, Jaroslava Růžičková, Ondřej Štaud, Ondřej Vít

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
SERVIS TV-SAT příjmu, měření signálu, instalace RD, Byt. domy aj.  
set top-boxy DVB-T2. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.
HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
Hodinový manžel HLEDÁ BRIGÁDNÍKA na výpomoc.  
Znalost drobných prací vítána. Dlouhodobě. Tel.603 510 009 
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
REALITNÍ SLUŽBY – odhad tržní ceny nemovitosti zdarma –  
prodej a pronájem nemovitostí – bezplatné konzultace v kanceláři  
i online – služby jsou pro majitele nemovitosti zdarma.  
Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725 002 155
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Brně.  Hotovost. Tel: 721500609
Hledám dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601 325 211
GARÁŽ PRONAJMU dlouhodobě na ul. Úprkova – 1200 Kč/měsíc.  
Tel: 605 587 115
AKCE  ZKUSTE  VLASY U LENKY 
Kadeřnictví Lenka Vás zve a nabízí - návrh nového stylu, 
barvení, trvalá, melír - vše komplet včetně střihu po 850 -1000 Kč 
20% sleva pro Vaši první návštěvu. Pro pány střih 180 Kč 
Blahoslavova 41, Kr. Pole nádraží - 200 m, bezbariérový vstup 
pracovní doba záleží na Vás. Tel. 603 809 705 možné i v so, ne.

Nabídka zaměstnání
Domov pro seniory Podpěrova, p. o.,  

hledá pracovníky na dohodu o provedení práce 
na pracovní pozice:

PoMocNá síla do kucHyNě  
– jednosměnný provoz, včetně soboty  
a neděle cca 1x za měsíc

PRacovNík/PRacovNice Úklidu  
– jednosměnný provoz, pondělí – pátek

Pracoviště: Domov pro seniory Podpěrova, p. o.,  
 Podpěrova 501/4, 621 00 Brno 

NástuP iHNed. 
Bližší informace podá JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka,  
info@pod.brno.cz, tel.: 739 094 230

Řečkovice  |  Hapalova 42a

TISKAŘE  
pro ofsetový stroj

PRACOVNÍKY 
do provozu kartonáže  
a výseku

hledá

Nástup možNý ihNed.

Bližší informace: +420 739 145 832 
 info@gill.cz  |  www.gill.cz

➜

➜



 Sbor Páně Církve československé husitské 
je místem, kde se lidé pravidelně scházejí k bo-
hoslužbám. Zároveň je ale místem, kde se lze 
potkat s velmi kvalitními uměleckými aktivita-
mi, které zde od roku 2000 pravidelně pořádá 
kulturně-misijní spolek „Verbum et musica“.   
Obyvatelé Řečkovic a Mokré Hory se tak mohli 
seznámit s  různými umělci, kteří právě svým 
uměním, talentem a  pílí vydávají svědectví 
o  darech, kterými nás Hospodin obdarovává. 
Jmenujme kupříkladu Alfreda Strejčka, Štěpá-
na Raka, Josefa Somra, Jaroslava Tůmu, Jana 
Hartla, Zdeňka Plecha nebo Petra Kostku, Bo-
huše Matuše, Víťu Marčíka aj. 

Když se ve  sboru 17. prosince 2019 konal 
adventní koncert Zdeňka Plecha s  jeho hosty 
Petrem Kostkou a  Magdou Vitkovou, nikoho 
z nás nenapadlo, že skoro na dva roky zůstane 
Sbor Páně podobným uměleckým aktivitám 
uzavřen. Prožili jsme si všichni období, které 
jsme si nedokázali vůbec představit. Pandemie 
covid-19 náš život úplně převrátila. Ukázala, 
kterak je naše civilizace křehká a  zranitelná, 
a kterak hodnoty, na kterých často stavíme své 
životy, jsou pomíjivé. Mnozí z nás ztratili i své 
nejbližší. Za  tu dobu jsem absolvoval mnoho 
rozhovorů, přišly mi desítky e-mailů. A  mimo 
jiné se v nich vyskytoval jeden společný motiv. 
Kterak člověku v takových chvílích chybí umě-
ní…

Byť je doba stále turbulentní a  společnost 
se nevrátila do  dřívějšího stavu, přicházíme 
pro všechny milovníky umění s  nevšedním 
počinem, jimž je koncert Vladislava Bláhy a  
Tatsiany Drobysh. 

Vladislav Bláha je jediný český interpret 
ve  hře na  kytaru, který se svým recitálem vy-
stoupil v Carnegie Hall v New Yorku a v Royal 
Festival Hall v Londýně. Prestižním anglickým 
časopisem Music Opinion byl po svém koncer-
tě v Londýně označen za jednoho z nejlepších 

českých kytaristů, německý tisk jej po recitálu 
na festivalu v Iserlohnu nazval „vůdčím českým 
kytaristou“. Vystupuje sólově a jako sólista s or-
chestrem v řadě světových metropolí (Londýn, 
New York, Tokio, Řím, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Paříž, Berlín, Jakarta, Havana, Buenos Aires, Los 
Angeles, Lima, Caracas, Chicago, Miami, Dallas, 
Vídeň, Curych, Brusel, Moskva, Madrid, Saigon, 
Hanoj a další města asi v 50 zemích čtyř kon-
tinentů). 

Vladislav Bláha je docentem JAMU a peda-
gogem Konzervatoře Brno. Vedl mistrovské 
kursy na  univerzitách a  hudebních školách 
v  USA včetně Julliard school, v  Mexiku, v  Ra-
kousku, v Německu a jinde.  Je ředitelem „Mezi-
národního kytarového festivalu BRNO“ a před-
sedou „České kytarové společnosti“. Je zván 
do  mezinárodních porot prestižních soutěží 
(například Benicasim, Mottola, Gorizia, Tychy). 
Vede edice kytarových not v Německu a v USA. 

Po studiu na Konzervatoři Brno absolvoval 
vysokoškolské studium na Hochschule f. Musik  
F. Liszt ve Weimaru v Německu u R. Zimmera, 
doktorandské studium na  VŠMU v  Bratislavě 
a v roce 2009 se habilitoval jako docent JAMU. 
Své umění zdokonalil na stážích u významných 

osobností (J. W. Duarte, Londýn; u G. Crosskey, 
Royal Northern College, Manchester; C.Cot-
siolis  a A. Carlevaro). Vladislav Bláha je repre-
zentačním interpretem nejvýznamnější firmy 
na kytarové struny SAVAREZ. 

Tatsiana Drobysh je osobitá hráčka na ky-
taru, na  lidový běloruský nástroj domru, 
na  mandolínu a  zpěvačka. Narodila se v  Pra-
ze, ale většinu života prožila v Bělorusku, kde 
studovala hru na kytaru a na domru na Minské 
střední hudební škole Michaila Glinky, na Bělo-
ruské národní akademii hudby v Minsku a sou-
kromě zpěv. Její žánrový rozsah se soustřeďuje 
především na  oblast klasické hudby, ale rov-
něž věnuje pozornost folkloru. Vedla několik 
folklorních souborů, pedagogicky působila 
na hudebních školách a zúčastnila se řady hu-
debních festivalů. Dosud vystupovala v  duu 
a  sólově na  koncertech v  Bělorusku, Polsku, 
Španělsku, Rakousku, Francii, USA a  v  České 
republice.

Proto přijměte naše pozvání na vystoupení 
představených umělců, nechte se unést krásou 
hudby a perfektním mistrovstvím obou inter-
pretů. Koncert bude uveden ve  Sboru Páně, 
Vážného 6, Brno–Řečkovice v  úterý dne 19. 
října 2021 v 19:00 hod. 

V rámci koncertu zazní díla skladatelů, jako 
jsou Johan Sebastian Bach, Heitor Villa–Lobos, 
Engnerto Gismonti, Augustin Barrios–Man-
goré, Astor Piazolla, Manuel de Falla, Milan 
Tesař, Štěpán Rak, Manuel de Falla, Enrique 
Granados, Jorge Cardoso aj.

Místa v liturgické síni je možno si rezervovat 
prostřednictvím e-mailové adresy nebo tele-
fonicky na tel. čísle 776 032 149. Podrobnější 
a  aktuální informace naleznete na  webových 
stránkách www.verbumetmusica.com. 

Vstupné je formou dobrovolného daru, 
jehož doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek 
koncertu bude věnován na podporu projektu 
„Centrum křesťanské kultury“.

V  případě přísnějších hygienických opat-
ření bude tento koncert přesunut do Husova 
sboru, Svatopluka Čecha 35a v Brně–Králově 
Poli. Prosím, sledujte proto webové stránky 
www.verbumetmusica.com 

Vratislav Jan Marša,  
farář CČSH, spolek Verbum et musica

HoRtus sdružení zahrádkářů brno-Řečkovice
vás srdečně zve na tradiční

VÝSTAVU OVOCE, 
ZELENINY A KVĚTIN

ve dnech 30.10. - 1. 11. 2021, sobota + neděle + pondělí
09.00 - 17.00 hodin, areál bývalého pivovaru

Výstava bude provázena výtvarnými pracemi dětí z MŠ Kárníkova.

Koncert Vladislava Bláhy a Tatsiany Drobysh čili  
MISTROVSKÁ (NEJEN) KYTARA

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Žáci ZŠ Horácké náměstí opět dosáhli 
u přijímacích zkoušek nadprůměr-
ných výsledků

Navzdory loňské situaci ve školství převládají u nás pedagogů na ZŠ 
Horácké náměstí pozitivní pocity. Ty pramení mimo jiné z  toho, že 
naši žáci v  uplynulém školním roce pracovali nejen ve  škole, ale i  on-
line, rodiče s  námi spolupracovali a  všichni jsme získali řadu nových 
dovedností.

Radost máme také z  výsledků celostátních přijímacích zkoušek, 
v nichž naši žáci pátého a devátého ročníku překonali průměr celostátních 
výsledků a tradičně většího rozdílu dosáhli v matematice. Zároveň jsme 
u  žáků devátých tříd vydávali tento rok oproti jiným letům minimální 
počet přihlášek do dalšího kola přijímacího řízení, což znamená, že byli 
žáci úspěšní ve většině případů hned v prvním kole.

Vzhledem ke snaze rozšiřovat naše aktivity nabízíme v tomto školním 
roce v rámci našeho Centra volného času kroužky přípravek na přijímací 
zkoušky pro devátý a  nově i  pro sedmý a  pátý ročník. Doufáme, že 
s  podporou naší školy, aktivitou, pílí žáků a  v  neposlední řadě také 
s pomocí rodičů navážeme na úspěšné roky.

Porovnání výsledků přijímacích zkoušek žáků 9. ročníků naší školy 
s průměrem Česka

Učitelé ZŠ Horácké náměstí

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

Přihlašování do našich tvořivých kroužků na nový školní rok  
je možné – viz web.

Máme ještě volná místa v těchto kroužcích:
Keramika pro nejmenší: PO, 15:15-16:15, děti 4-8 let
Keramika s točením na kruhu: STŘ, 15-16:30, děti 8-15 let
Keramika s Janou: STŘ, 16:45–18:15, děti 8-15 let
Výtvarka s keramikou 2: ÚT, 14-15:30, děti 6-9 let, možnost vyzvednutí 
ze ZŠ Hudcova
Kreslení, malování, modelování: ÚT, 15:45-17:15, děti 9-14 let
Výtvarka pro předškoláky: ST, 16:15-17:45, děti 4-7 let
Výtvarka pro nadané děti: ST, 14:30-16, děti 6-10 let, možnost vyzved-
nutí ze ZŠ Novoměstská ve 14 h.
Výtvarka s keramikou: ČT, 14:30-16:00, děti 6-11 let
Výtvarka pro staší děti (i talentovky): ÚT, ČT, 17:30-19:30, děti 11-18 let

Připravované akce: KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé
Plánované termíny: 20.10., 10.11. (středy) 18:30-20:00,  
cena: 380 s výpalem a glazováním.

Volné tvoření s tipy a radami lektorky. Prokonzultujeme individuálně  
témata – pro začátečníky i pokročilé v klidu naší dílny a menším  
kolektivu.

Přihlašování na všechny aktivity probíhá online:
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022
MAŽORETKY MLADŠÍ A STARŠÍ
vede Helena Vévodová, tel. 720 214 992
Kroužek je vhodný pro všechny děti, které rády cvičí, tančí a akrobatic-
ké prvky s hůlkou pro ně budou výzvou. Tréninky probíhají v sokolovně 
v Řečkovicích. Na pondělní odpoledne se těší Helča.

Na sportovně založené děti čekají v nabídce i novinky:
HEJBNI KOSTROU
vede Karin Volfová, tel. 606 206 477
Děti se seznámí se základy jógy, posilováním, rozcvičkou a sportovními 
hrami. Každé úterý předcvičuje Karin.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA
vede Eliška Fleková, tel. 723 262 216
Čeká tě protažení celého těla, posilování, cvičení s nářadím. S Eliškou si 
můžete zacvičit každý čtvrtek od 17:00. 

Pro nejmladší děti–sportovce:
JEŽEČCI 1 a 2
vede Karin Volfová, tel. 606 206 477
Máte doma malého sportovce? Jsou mu 2 až 4 roky a Vy byste s ním rádi 
chodili cvičit, hrát si a poznávat nové kamarády? Každé pondělí se na Vás 
bude těšit Karin s novou porcí cvičení, her, písniček a říkanek.
DÍVČÍ KLUB
vede Ivča Bláhová, tel. 775 174 463
Hledáte kreativní kroužek a prostor, kde Vaše dítě může svobodně rea-
lizovat všechny své inspirace, nápady, a vyrábět tak originální výtvory? 
Ve čtvrtek od 16 hodin představuje Ivča tradiční řemesla, ale i moderní 
techniky výtvarného umění.

RUKODĚLKY – šití, pletení a háčkování
vede Ivča Bláhová, tel. 775 174 463
Máte v pátek odpoledne čas, který chcete vyplnit smysluplně? Chcete se 
naučit šít, háčkovat, plést a vyšívat? U nás vám krev rozproudí cvakání 
šicího stroje, klepání jehlic u pletení anebo háčkování dlouhých sloupků. 
Kroužek je určený všem od 10 do 15 let, klidně i starším. Od 17 hodin se 
těší Ivča.

VÝTVARKA
vede Ivča Bláhová, tel. 775 174 463
Máte doma kreativce, který se nebojí experimentovat a umazat si ruce? 
Rád kombinuje různé materiály, styly, hýří kreativními nápady a  rád se 
pouští do výtvarných experimentů? Tak pak tohle je kroužek přesně pro 
něj. Každé úterý od 14:30 Ivča provede všechny malé výtvarníky výtvar-
nými kreacemi, barvami a všemi možnými technikami.

V naší nabídce jsou i keramické kurzy:
KERAMIKA – začátečníci, Keramika – pokročilí
vede Matej Bláha, tel. 775 389 299
V kroužku zvládneme základy práce s keramickou hlínou. Naším cílem je 
v průběhu lekcí rozvíjet jemnou motoriku, zručnost, koncentraci a vlastní 
fantazii. Budeme pracovat podle vlastních návrhů i předloh. Seznámíme 
se s dekorováním výrobků pomocí engob, glazur a barvítek.

TOČENÍ NA KRUHU
vede Matej Bláha, tel. 775 389 299
Kroužek je veden jako individuální třicetiminutová lekce. Na úvod škol-
ního roku si  osvojíme základní hrnčířské techniky, začínáme s vytáčením 
misek základních tvarů a postupně se vypracujeme i ke složitějším pro-
jektům.

Sledujte naše webové stránky, facebookový nebo nově i  instagramový 
profil.

Celou nabídku kroužků najdete zde: 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

DDM Helceletka 
pobočka Frikulín
Gromešova 1 – Kubova vila | www.helceletka.cz
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OTEVŘENÁ 

SRDCE 
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SOUTĚŽ PRO VÁS

Dáme na vás realizuje 
Z participativního rozpočtu Dáme na vás je zrealizováno již 19 projek-

tů, které navrhovali sami obyvatelé Brna. Nedávno tak byla slavnostně 
otevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena „Na Křižovatce“ na ulici Kří-
žová, kde proběhla kompletní rekonstrukce. Za zmínku určitě stojí také 
Industriální naučná stezka u  řeky Svitavy, jež na  11 panelech popisuje 
bohatou brněnskou historii průmyslu a výroby.  

Aktuálně je dalších 31 vítězných projektů v realizaci. Například díky 
projektu s názvem Stromy pro život je vysazováno celkem 500 stromů 
napříč různými městskými částmi. V  rámci projektu Nebýt na  to sama 
– Ženy v onko léčbě byla zprovozněna první onkokosmetická poradna 
v ČR a od září je možné navštěvovat pohybové lekce onkojógy a terapii 
tancem.  

V  pátém ročníku participativního rozpočtu, který se nyní blíží 
do finále, je opět navržena spousta zajímavých projektů. Mnoho z nich 
bylo posouzeno jako proveditelných, a postupují tak do celoměstského 
listopadového hlasování. Seznámit se s nimi můžete v galerii na webu 
damenavas.brno.cz nebo si je můžete prohlédnout na  každoroční 
výstavě na  náměstí Svobody, kde budou vystaveny od  25. října do   
9. listopadu.  

O  projektech, kterým bude z  participativního rozpočtu rozdělena 
celková částka 35 milionů korun, rozhodnete v listopadu vy. 

Máte už své favority do hlasování?
Odbor participace, Magistrát města Brna

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 7:
Neudržované nebo špatně udržované komíny jsou častou  

příčinou požárů.
Víte, jak často se musí kontrolovat spalinové cesty (komíny) 

a kdo je oprávněn kontrolu provést?

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

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 
pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení 
realizovat, je možné od brněnské městské policie získat certifikát a označení 
domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není 
nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, 
elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním 
doporučením. 
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na  webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V  tištěné podobě je můžete 
získat v  sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno 
na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra - vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel: 548 210 035, e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Detektor kouře detekuje kromě tepla i pomalu doutnající požár, který 
produkuje hustý tmavý kouř a málo tepla a dokáže doutnat hodiny, 
než propukne v plameny. Pro minimální úroveň ochrany by měl být 
instalován jeden hlásič do  prostoru mezi obývací částí a  ložnicemi, 
aby byl signál slyšitelný také v  ložnicích, pokud jsou užívány. Není 
na  škodu i  optická signalizace pro případ zhoršeného sluchu 
chráněné osoby, nicméně v  okamžiku spánku optická signalizace 
ztrácí význam. Hlásiče by měly mít i  další funkce (testování funkce 
pomocí testovacího tlačítka a  alarm, který upozorní na  nutnost 
výměny baterie, případně  diodu signalizující provoz).

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

david.gablas@century21.cz

Facebook.com/davidgablas.cz

_ze_zivota_maklere

www.davidgablas.cz

/in/davidgablas/

David Gablas   775 674 550

REALITNÍ MAKLÉŘ
PRO ŘEČKOVICE

Prodej a pronájem nemovitostí
Odhad tržní ceny nemovitosti
ZDARMA
Profesionální příprava nemovitosti
před prodejem
Moderní marketingové nástroje 

Bezplatné poradenství a konzultace
         pro prezentaci nemovitostí
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Koncert brněnských skladatelů
smíšený komorní sbor Musica da camera brno  byl založen 

Martinem Franzem v roce 1996. Členskou základnu tvoří zkušení zpěváci, 
kteří se intenzivně věnují ansámblovému zpěvu.

Za dobu své existence má sbor za sebou spoustu úspěšných koncertů 
u  nás i  v  zahraničí. Jeho repertoár zahrnuje skladby téměř všech 
slohových období.

Sbor natočil několik CD, poslední v  roce 2019 se skladbami 
brněnského skladatele Zdeňka Krále.

Tvorbu brněnských skladatelů si budete moci poslechnout 
i na koncertě 3. listopadu 2021 v 19.30 v besedním domě. Sbor uvede 
díla Dady Klementové, Martina Jakubíčka a  Jana Šimíčka za  klavírního 
doprovodu autorů.

Martina Fialová



Sokolské ohlédnutí 
za prázdninami

Léto končí, začíná podzim, a  tak se pojďme 
společně poohlédnout za prázdninami. Poslední 
týden v  červenci a  první týden v  srpnu pořáda-
la naše tělocvičná jednota dva příměstské tábory. 

Červencový turnus byl určen pro děti ve věku 6 – 12 let a probíhal 
v duchu olympijských her. Děti byly rozděleny do pěti družstev – světadí-
lů, které celý týden reprezentovaly. Porovnávaly síly v netradičních olym-
pijských disciplínách - vyzkoušely si např. letní biatlon, orientační chůzi, 
hod sněhovou koulí na cíl, rychlobruslení či dostihový běh přes překážky. 
V polovině týdne děti prožily „adrenalinový“ den. Strávily den v lanovém 
centru Proud na Lesné. Některé děti překonaly samy sebe a překvapily  
i rodiče, protože se po vyzkoušení nízkých překážek navlékly do úvazků  
a pustily se i do nejvyšších částí lanových překážek. Týden rychle ubíhal  
a děti se dočkaly v pátek odpoledne vyhlášení a ukončení „olympijských 
her“. Medaili a diplom nakonec získali úplně všichni. Souboj světadílů byl 
velmi vyrovnaný.  

Srpnový turnus byl určen menším dětem, a to ve věku 4–7 let. Děti 
v  průběhu týdne zachraňovaly pohádkovou říši. Setkávaly se s  různý-
mi pohádkovými postavami – např. s Červenou Karkulkou, kohoutkem  
a slepičkou, Budulínkem a dalšími. Dny trávily převážně venku a zlepšo-
valy si tak pohybové dovednosti, překonávaly překážky, trénovaly házení  
a chytání míče, skoky a poskoky. Poslední den je čekal výlet do ZOO Brno. 
Dětem se podařilo pohádkovou říši zachránit, což děti zjistily, když doma 
otevřely knihu pohádek.

Irena Zahrádková, Petra Kopecká, TJ Sokol Brno-Řečkovice

Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vli-
vem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, 
sucho v krajině - a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že 
již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla nové 
podmínky lépe zvládnout. 

Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují 
finálové projekty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi 
příklady šetrného hospodaření na  zemědělské půdě, obnovy lužních 
lesů, rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října můžete v internetovém  
hlasování podpořit ty nejzajímavější z nich.

www.adapterraawards.cz

Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu 

zůstane v lokalitě.

2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se 
rozehřívají méně než betonové plochy a  lépe zasakují dešťovou 
vodu.

3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou 
nebo zatravňovacími dlaždicemi.

4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst popínavými 
rostlinami, které stíní, zachytávají prach a díky přirozenému výparu 
v létě ochlazují své okolí.

5. Při stavbě domu myslete na  udržitelnost. Domy v  pasivním 
standardu, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování 
dešťovou vodou a další opatření šetří peníze i přírodu. 

6. Zelené střechy na  domech nejenže dobře vypadají, ale zasakují 
nadbytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují 
budovu a navíc poskytují potravu pro hmyz.

7. Nechte prostor vzrostlým stromům, které v  létě ochlazují a  stíní, 
a sázejte nové pro budoucí generace.

8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vodou po omytí ovoce 
a zeleniny nebo po čištění akvárii můžete zalévat zeleň se svém okolí.

9. Použitou vodou z  umyvadel a  sprch je možné splachovat toalety, 
a ušetřit tak pitnou vodu.

10. I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či 
sbírat dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či pro venkovní vodní 
prvky.

 Vojta Herout

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Foto: archiv Nadace Partnerství 

Deset tipů, jak se připravit na vedro i přívalové srážky



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ŘÍJEN:

Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
2.10.  Řečkovice : Líšeň C 10:30 hod.
17.10.  Řečkovice : Obřany 14:30 hod.
31.10.  Řečkovice : Soběšice B 14:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Národní házená – 2. liga mužů skupina B 
(hřiště ZŠ Novoměstská)
3.10.  1.NH Brno : KNH MS Brno 14:00 hod.
26.9.  1.NH Brno : Dobruška 16.00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Futsal  
(orelské sportoviště na Družstevní)
2.B třída muži
3., 10. a 24.10.  celodenní program 9:00 – 15:30 hod.
3. třída muži
2., 16., 23.10. a 30.10.  celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
aktuálně na: www.orlak.cz

stalo se:

Do KP Brno se po 10 letech  
vrátila ze zahraničních 
angažmá olympionička 
a několikanásobná 
basketbalová reprezentantka 
Michaela Stejskalová-Zrůstová. 
Na obrázku je zachycena  
krátce po podpisu smlouvy  
s jednatelem královopolského 
klubu Richardem Foltýnem.
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Městský areál – Vodova a Srbská
basketbal (nová hala)
- Renomia ŽBL
2.10.  KP Brno : Chomutov 15:30 hod.
16.10.  KP Brno : Slovanka 15:30 hod.
- EuroCup women
13.10.  KP Brno : Tarbes/Kotrijk 18:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
basketbal – Kooperativa NBL (nová hala)
6.10.  Basket Brno : USK Praha 18:20 hod.
9.10.  Basket Brno : NH Ostrava 18:00 hod.
16.10.  Basket Brno : ERA Nymburk 18:00 hod.
30.10.  Basket Brno : Ústí n/L 18:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz
volejbal – extraliga žen (nová hala)
2.10.  VK KP Brno : Liberec 18:30 hod.
14.10.  VK KP Brno : Prostějov 17:00 hod.
21.10.  VK KP Brno : Přerov 18:00 hod.
23.10.  VK KP Brno : Olomouc 17:30 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Házená – extraliga mužů (stará hala)
2.10.  SKKP Brno : Frýdek-Místek 17:00 hod.
16.10.  SKKP Brno : Lovosice 17:00 hod.
30.10.  SKKP Brno : Kopřivnice 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz
Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
8.10.  HELAS Brno : Ústí n/L 19:30 hod.
22.10.  HELAS Brno : Č. Lípa 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz
Florbal – extraliga žen (nová hala)
28.10.  K1 Židenice : Tatran Střešovice 17:00 hod..
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz
Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
1.10. Zbrojovka Brno : Sparta Praha B 17:00 hod.
17.10.  Zbrojovka Brno : Vyškov 18:00 hod.
31.10.  Zbrojovka Brno : Vlašim 16:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději do 15.10. 
2021 na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn – předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ
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Řečkovické 
posvícení

Neděle 17. října 2021
 v 10.00 Mše v kostele sv. Vavřince

Program v orelském areálu na ulici Medlánecká za gymnáziem:

 od 14.00 Soutěže pro děti 
  Skákací hrad 
  Rukodělné dílničky

 od 15.30 Hraje Cimbálová muzika Jánoch 
  Během odpoledne vystoupí krojovaní

Srdečně zvou:
orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností a skauty
 V areálu bude připraveno bohaté občerstvení, posezení u vína.

Přijďte si s celou rodinou zasoutěžit a strávit příjemné odpoledne.

Vstup zdarma.
Akce se koná za podpory 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora


