
ŘÍJEN 2022

Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 10., ROČNÍK XXXI

Členové zastupitelstva městské části se 15. září 2022 sešli na svém posledním zasedání končícího volebního období. 

Výsledky voleb do zastupitelstva naší městské části

Volební strana Mandáty %

ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ 7 31,11

Spolek Za zdravé Řečkovice  
a Sdružení nestraníků 5 22,11

SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09 4 16,64

ANO 2011 4 16,29

KDU-ČSL 3 13,24

RESTART PRO BRNO 0 0,61

ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 2022-2026

X



Zprávy z rady a zastupitelstva 
městské části
Na své 54. schůzi 31. srpna 2022 rada městské části:
 schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora na rok 2023,
 schválila zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o  doplnění 

zrcadla pro výhled naproti výjezdu z ulice Boskovická,
 schválila zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o  doplnění 

zrcadla v křižovatce ulic Filkukova x Banskobystrická,
 schválila zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o  doplnění 

zrcadla a piktogramu v případě možnosti v ulici Podhájí (u restaurace Zamilec),
 zrušila ke  dni 23. 9. 2022 všechny komise zřízené a  odvolala jejich členy 

a předsedy. Poděkovala předsedům a členům komisí za jejich práci ve volebním 

období 2018-2022. Pověřila místostarostku Danu Filipi organizačním zajištěním 
listopadového a prosincového čísla zpravodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro 
přípravu zpravodaje ŘEČ zřízena.

Na svém XXI. zasedání 15. září 2022 zastupitelstvo  
městské části:
 vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora k 31. 7. 2022, 
 schválila střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora na období 2024-2028,
 projednalo žádosti o vyjádření ke směně a prodeji pozemků,
 zrušilo ke dni 23. 9. 2022 kontrolní a finanční výbor a odvolalo jejich předsedy 

a  členy. Poděkovalo předsedům a  členům výborů za  jejich práci ve  volebním 
období 2018-2022.

Dana Filipi, místostarostka

Vítání občánků 
V sobotu 17. září přivítali starosta Marek Viskot a místostarosta René Černý nové občánky naší městské části.

Vážení čtenáři,
po uplynulé čtyři roky pro vás připravovala redakční rada ve složení Dana Filipi, René Černý, Filip Hrůza, Dana Malíková, Martin Otčenášek,  
Kateřina Svobodová a Lenka Vystrčilová zpravodaj ŘEČ, který jste jedenáctkrát do roka nacházeli ve svých schránkách. Administrativní zále-
žitosti a inzerci zajišťovala Dita Hofbauerová. I když se členové redakční rady musí nyní s vámi rozloučit, věří, že zpravodaj bude pokračovat  
dalšími ročníky i v novém volebním období. 
Redakční rada vám všem děkuje za pozornost, kterou jste článkům i informacím otištěným ve zpravodaji věnovali.

Redakční rada  
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme a  doufáme, že vám slouží 
zdraví. Rozjezd po  prázdninách už je za  námi 
a nám se pracuje zase o něco lépe. Máme hod-
ně nových knížek, chodí k nám hodně čtenářů, 
stále se hlásí noví – jak dospělí, tak děti – a to 
nás opravdu moc těší. J

Velkým potěšením byl i  zářijový Knižní 
a  hračkový bazárek, to jsme opravdu neče-
kaly, že se vás před knihovnou sejde takové 
množství. Hned zatepla jsme se s  ostatními 
organizátory domluvily, že se brzy sejdeme 
znovu a celou tak úspěšnou akci si zopakuje-
me. Chystejte tedy svoje další poklady na  vý-
měnu či prodej, protože bazárek nebyl napo-
sled. Bylo moc pěkné sledovat děti, jak si mezi 
sebou vyměňují hračky a  knížky, které už je 
omrzely, ale někomu jinému ještě udělaly vel-
kou radost. Třešinkou na dortu, skoro doslova, 
bylo výborné občerstvení a výborná káva, kte-
ré skvěle doplnily tohle příjemné odpoledne.

A co jsme si pro Vás připravily tento měsíc? 
V  prvním říjnovém týdnu, kdy je vyhlášen 
celostátně Týden knihoven, se mohou všechny 
děti a teenageři ve věku od 0 do 18 let zdar-
ma přihlásit do  knihovny. Dobrá příležitost, 
jak začít. A nezapomeňte prosím, pokud máte 
doma prvňáčka, tak s  ním můžete přijít až 
do konce měsíce, protože prvňáčci mají celé 
září a  říjen zdarma. Tímto způsobem napl-
ňujeme naše heslo Poprvé do  školy – Poprvé 
do knihovny. 

A  jaké Vás čeká v  říjnu zpestření? Ve  čtvr-
tek 6. 10. 2022 v 18.30 hodin přijďte na další 
z  koncertů Ondřeje Pavlíčka, který bude spo-
lu se svými žáky hrát na kytaru a provede nás 
tak Večerem španělské a  latinskoamerické 
hudby. Na  koncertě zazní díla těchto sklada-
telů: Pernambuca, Laura, Simonse, Tarregy, 
Brouwera, Montese, Merlina a vlastní díla inter-
preta. Ondřej Pavlíček je absolventem kon-
zervatoře a  JAMU a  vítězem několika soutěží. 
Zúčastnil se mistrovských kurzů u  předních 
světových kytaristů. V současné době vyučuje 
na  brněnských základních uměleckých ško-
lách. Jsme moc rády, že si už popáté na nás On-
dra udělá čas, jeho koncerty jsou vždy silným 
uměleckým zážitkem. Tak určitě přijďte, abyste 
si poslechli talentovaného mladého hudební-
ka a jeho žáky.

A jaké máme pro vás knižní tipy? Nová sé-
rie Byl jednou jeden člověk. Díl 1. Pravěk 
Jeana-Charlese Gaudina. První kniha komik-
sového zpracování kultovního animovaného 
seriálu Byl jednou jeden člověk. Vydejte se 
na  cestu do  historie lidstva! Doprovázet vás 
bude moudrý Maestro a  jeho zvídaví přátelé. 
Dozvíte, kde se v hlubinách vesmíru vzala pla-
neta Země a jak na ní vznikl život. Podíváte se 
do  věku dinosaurů a  seznámíte se s  prvními 
lidmi. Dům myšek: Muzeum Kariny Schaap-
manové. Devátá kniha série Dům myšek. Sam 
a Julie mají velikánskou radost – mají totiž do-
voleno jít s vetešníkem na bleší trh. Kdo dobře 

hledá, ten tam vždycky najde nějaký úžasný 
klenot. Sam si koupí vzácnou starou knihu 
a  Julie tajemnou truhličku. Jsou to učiněné 
poklady! V  muzeu se o  nich možná dozvědí 
něco víc, pojďme se tam s nimi podívat. Čtyři 
pohádky. Čtyři pohádkové příběhy s  prasát-
kem Peppou na  motivy oblíbeného televizní-
ho seriálu. V prvním se Peppa společně se svou 
rodinou vydá za  kouzelným dobrodružstvím 
do pohádkového lesa, ve druhém si splní svůj 
sen a stane se mořskou vílou. Ve třetím příběhu 
si Peppa s ovečkou Zuzkou vykouzlí z Duhové 
podkůvky kouzelného jednorožce a v tom po-
sledním se s  Tomíkem proletí na  robotickém 
drakovi. Ospálek – knížka pro usínání Alž-
běty Votavové. Možná nevíte, že u vás doma 
žije kromě jiných bytůstek i  skřítek Ospálek. 
Má rád vůni peřinek a nejvíc práce má navečer, 
když pomáhá dětem do postýlek. To abyste si 
všechno hezky zapamatovali a na nic s mámou 
a tátou nezapomněli. Kniha je určena pro děti, 
které mají obtíže s navozením večerního řádu. 
Ale nejen pro ně. V  závěru obsahuje text pro 
rodiče, v němž se jim snaží pomoci rozpoznat, 
jak vypadá dítě zralé na spaní a v čem jsou ve-
černí rituály dobré a potřebné. 

Agnes a ostrov Stínů Veroniky Hurdové. 
Druhá kniha série Agnes. Už to jsou dva roky, 
co se Agnes vrátila ze Zakázané hory. Od  té 
doby život ve vesnici Magrejů na ostrově Baulu 
pokojně plyne. Jednoho večera se však stane 
něco, co bylo doposud vyloučené. Agnes se 
srazí se Stínem. S každým dalším dnem přibý-
vají nové případy útoků těchto poloprůhled-
ných bytostí na vesničany, se kterými dosud žili 
v souladu. Když se první z Magrejů začnou pro-
měňovat ve Stíny, je jasné, že není času nazbyt. 
Gianlucova dobrodružství Adama Folty. 
Mýval Gianluca, šibal a pohádkář, ale také dob-
rosrdečný naivka, se jednoho večera ocitne 
na  půdě staré florentské usedlosti. Nepočítá 
s  tím, že už tu žijí starousedlíci – starý ješitný 
gekon Gerry a  želva Týna. A  co teprve když 
zjistí, že zabloudil na  půdu dílny samotného 
mistra Leonarda da Vinciho? Záhy se Florencií 
roznese zpráva, že někdo vyloupil banku Me-
dicejských a  ukradl jeden záhadný předmět. 
A před bankou se našly mývalí stopy. Sirotci ze 
Svatého Halibuta: Pamelina pomsta Sophie 
Willsové. Druhá kniha série Sirotci ze Svatého 
Halibuta. Sirotci jsou nezdolní, takže když Dům 
u  svatého Halibuta shoří, přizpůsobí se a  na-
učí se pár nových dovedností. Fáčovy závody 
chtějí dotáhnout Plačtivý pytel do moderního 
světa, podvodný lékárník Spytihněv Sirnatý 
má za lubem cosi nekalého a zdejší obyvatelé 
se chovají ještě podivněji než obvykle. Že mě 
nenajdeš! A další hrůzostrašné příběhy Ani-
cy Mrose Rissiové. Sbírka dvaceti hrůzostraš-
ných příběhů. Přináší pořádnou dávku napětí, 
děsu, ale i  zábavy. Najdete v  ní příšery všeho 
druhu, které vám zaručeně nedají spát. Kaž-
dý příběh je vyprávěný trochu jinak – formou 
divadelní hry, básně, dopisů nebo třeba jako 
chatová konverzace.

Děvčata z  Firefly Lane Kristin Hannaho-
vé. Píše se rok 1974 a  čtrnáctiletá Kate se už 
smířila s  tím, že ve  škole patří mezi vyvrhele 
a  musí se obejít bez přátel. To se však rázem 
změní, když se naproti přes ulici přistěhuje 
Tully, „nejúžasnější holka na světě“. Obě se cítí 
osamělé, přestože každá jinak, společné tajem-
ství je ale sblíží. Minjan – Má nová ortodoxně 
židovská setkání Margot Vanderstraeten. 
Vlámská spisovatelka Margot Vanderstraeten 
v  knize Minjan vypráví o  nesčetných nových 
setkáních, která navázala v  ortodoxní židov-
ské komunitě po vydání svého mezinárodního 
bestselleru Mazl tov. Poznáme zde šéfkuchaře 
Mosjeho z proslulé restaurace Hoffy‘s, svéráz-
ného Dana, který zachycuje pomocí fotoa-
parátu svým bystrým a  vtipným pohledem 
chasidskou komunitu, nebo svéhlavou chasid-
skou matku Esther, vystupující na  obhajobu 
nutnosti tabu, dohozených sňatků a ortodoxní 
výchovy.

Na mušce Marka Greaneyho. Druhá kniha 
série Šedý muž. Před čtyřmi lety Courta Gen-
tryho zradili jeho šéfové ze CIA. Aby unikl, mu-
sel zlikvidovat i bývalé parťáky, ale přežil. Teď 
se coby špičkový zabiják s  přezdívkou Šedý 
muž živí zabíjením lidí na  objednávku. Nyní 
se však objeví jeho starý přítel, kterého Gentry 
považoval za mrtvého, aby ho pronásledoval – 
a donutil jej k misi proti jeho vůli. Rozpůlený 
dům Alice Horáčkové. Román české autorky, 
inspirovaný vlastní rodinnou historií, se ode-
hrává během 2. světové války v sudetské ves-
nici. Do určitého okamžiku žijí všichni pospolu, 
Češi i Němci. Pak ale přichází protektorát a za-
číná peklo na zemi. 

Z  naučné literatury pro dospělé vybíráme: 
Brnboniéra aneb Umění v Brně (skoro) pro 
všechny Silvie Šeborové, turistický průvodce 
Italská jezera, Kdo se nudí, míří do  Brna – 
průvodce pro rodiče v Brně na jižní Moravě 
Martiny Vidové a Lenky Matuškové a mnoho 
dalších.

Přijďte si za námi půjčit knížku nebo jen tak 
pobýt. Jsme tu pro Vás a moc se na Vás těšíme. 
Přejeme krásné podzimní dny ve zdraví a v po-
hodě.

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

Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Za krásnou knihou a krásnou hudbou



Vodojemy na Žlutém kopci
Plánovaná rekonstrukce Vodojemů na  Žlutém kopci dospěla 

k  závěru první fáze, otevřena tak nově bude i  druhá část cihlových 
nádrží. Komentované prohlídky čekají zájemce od 15. října, TIC BRNO 
spustil předprodej vstupenek 15. září. 

Tyto prohlídky se budou konat v pravidelných termínech, trvat budou 
1,5 hodiny. Vstup je nově povolen i dětem od 6 let.

Prohlídky budou probíhat každou středu (od 19. října) vždy v 15 a v 16 
hodin a každou sobotu od 10, 11, 12, 13, 15 a 16 hodin. Mimořádně se 
uskuteční také o  svátcích 28. října a  17. listopadu v  sobotním režimu 
prohlídek. Termíny na další měsíce budou doplňovány následně. 

Vstupné je 300 Kč, pro děti, studenty, seniory a  ZTP pak 200 Kč.  
Vstupenky je možné zakoupit online na  webu podzemibrno.cz nebo 
v informačních centrech TIC BRNO.

TIC BRNO, p. o.

Foto Matt Emmett
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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 

ŽÁKOVSKÝ VEČER
18. říjen v 18:00 v sále

Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Autentický podzim  
na procházce po Brně

Série autentických prohlídek vás znovu vytáhne do ulic Brna poznávat 
jeho více i méně známou historii s TIC BRNO. Podzimní témata přinesou 
například historický pohled na  oblast Cejlu nebo procházku spjatou 
s básníkem Janem Skácelem.

Projděte si vily v  brněnských Žabovřeskách nebo Ústřední hřbitov, 
poznejte město za  hradbami, Brno a  podzim ve  středověku i  všechny 
brněnské svaté. Obdivujte muraly v  brněnském Bronxu, krásy ulice 
Hlinky, oslavte Mezinárodní den biodiverzity na  prohlídce s  názvem 
Neživá příroda v centru Brna. Sametovou revoluci připomene prohlídka 
17. listopad v  Brně. Nejoblíbenější letošní procházky vás zavedou 
za brány brněnského výstaviště, kde se seznámíte s architekturou tohoto 
skvostu evropského měřítka. 

A ti, kterým je venku již chladněji, mohou využít pohodlí turistického 
minibusu a  vyjet na  jednu z  vyhlídkových jízd. Úplnou podzimní 
novinkou bude trasa Po stopách Leoše Janáčka. Návštěvnicky úspěšné 
jsou i Dělnické kolonie a pak evergreeny jako Funkcionalismus, Slavné 
vily nebo Paláce průmyslové aristokracie. Pro sportovní nadšence je pak 
určena jízda Legendární místa brněnského sportu.

www.autenticke-prohlidky-brno.cz
Ing. Hana Novosadová TIC BRNO, p. o.

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.
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BOTY RYBIČKA, JABLOŇOVÁ 26, BRNO-MEDLÁNKY

NOVÁ KOLEKCE
ZDRAVÝCH
ZIMNÍCH BOTIČEK

Barefoot, kompromis.
Fyzioterapeuty vyškolený personál.

Přijďte, poradíme Vám!
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Rodáci 2022
Setkat se, popovídat si a zavzpomínat na časy dávno minulé. Přesně 

tak probíhalo Setkání rodáků, přátel a příznivců Řečkovic a Mokré Hory, 
které se u nás první zářijovou neděli konalo poprvé. 

Všechno to začalo jedno jarní odpoledne, kdy Eva Janovská přišla 
s návrhem: „Pojďme udělat Rodáky. Bylo by krásné, kdyby se lidi potkali. 
Táta (pan Jan Bartoněk) měl tuto myšlenku v hlavě dlouho, ale realizovat 
ji už bohužel nestihl.“ Byl to spontánní nápad, a stejně spontánně jsme 
se s Evou pustily do jeho realizace. Termín akce jsme stanovily na začátek 
září, bývá ještě hezky a  teplo na  posezení venku. Prázdniny už budou 
za námi a školní rok se bude teprve rozbíhat. Místo konání jsme domluvi-
ly s panem farářem Michalem Sekničkou na farní zahradě.

Na internetu a u známých jsme hledaly náměty, hlavou nám vířily my-
šlenky a nápady. Vymyslely jsme toho spoustu, ale času na přípravu moc 
nebylo. Blížil se konec školního roku, prázdniny a  dovolené. Nakonec 
jsme se shodly na tom, že letos nebudeme nic složitě vymýšlet, že nej-
důležitější je nějak začít, a pokud se bude akce líbit, tak příště můžeme 
naše plány realizovat. 

Neděle 4. září začala deštivě. Mši svatou v 10 hodin, která byla obě-
tována za živé a zemřelé občany Řečkovic a Mokré Hory, sloužil otec Mi-
chal. Ještě před začátkem mše rozptýlil naše obavy z počasí. Prohlásil, že 
odpoledne stoprocentně pršet nebude. Má to pojištěné shůry, ale pro 
jistotu se ještě díval na radar. 

Odpoledne skutečně nepršelo, a nakonec dokonce vykouklo i sluníč-
ko. Na farní zahradu přišla spousta lidí. Zároveň s rodáky se konalo také 
farní rozloučení s létem. Obě akce se krásně doplnily. Šikovné kuchařky 
a kuchaři napekli sladké i slané dobroty, grilovalo se, čepovalo se pivo 
a limo. Kdo chtěl, mohl si dát kávu nebo čaj. Pro děti byl připravený ská-
kací hrad. Starší si zase mohli prohlédnout výstavku fotografií řečkovic-
kých farářů, kterou připravila paní Ulrichová, prolistovat si staré skautské 
kroniky, vystavené ve farní herně, nebo si prohlédnout kostel, který byl 
po dobu setkání otevřený. Celé odpoledne podbarvovala hudbou a zpě-
vem cimbálová muzika Zlomená náprava z Dolnice. Říkají o sobě, že jsou 
covidová kapela, protože vznikli za covidu. Příjemné odpoledne uteklo 
neskutečně rychle. Každý návštěvník si jako památku na toto setkání od-
nesl stolní kalendář se starými fotografiemi Řečkovic a Mokré Hory.

S Evou děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pří-
pravě a  konání této akce. Zvláštní poděkování patří paní Ludmile Ulri-
chové, která je řečkovickou rodačkou a kronikářkou a zároveň studnicí 
řečkovické a mokrohorské historie, a taky otci Michalovi, který nám po-
skytl plno cenných námětů a nápadů. Záštitu nad touto akcí převzal prv-
ní náměstek primátorky města Brna pan Petr Hladík.

Protože se akce vydařila a  protože chceme vytvořit v  Řečkovicích 
a na Mokré Hoře novou tradici, těšíme se s vámi na viděnou začátkem 
září 2023.

Katka Svobodová a Eva Janovská

Ve  čtvrtek 8. 9. proběhl v  prostorách OC 
Vysočina knižní a  hračkový bazárek. Ve  spo-
lupráci s  KJM Řečkovice, MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora a DDM Helceletka jsme pro Vás 
připravily prodejní místa, aktivity pro děti, 
kávu a  něco na  zub. O  skvělou atmosféru se 
poté postaraly hlavně děti a ostatní účastníci. 
Díky hojnému počtu se Vám podařilo zaplnit 
všechna prodejní místa. Velkou radost jsme 
také měly z dětí, které vzaly bazárek do svých 
rukou a  hojně vyměňovaly a  prodávaly. „Ob-
chodovaly“ nejen mezi sebou, ale i s ostatními 
návštěvníky.

Díky zpětné vazbě od  dětí, které na  místě 
prodávaly, a jejich rodičů, a také poté dle ohla-
su na sítích jsme se rozhodly, že bychom z akce 
rády udělaly pravidelnou záležitost. Konkrétní 
podoba se může měnit a vyvíjet dle nás všech 
a  našich představ. Budeme tedy moc rády, 
když se budete na přípravě dalších akcí podílet 
a budete s námi sdílet své postřehy, požadavky 
či nápady. 

Doufáme, že příští bazárek na  sebe nene-
chá dlouho čekat. Pokud byste se chtěli jakko-

liv aktivně zapojit nebo se na  cokoliv zeptat, 
neváhejte nás oslovit na náš e-mail swap.rec-
kovice@gmail.com nebo rovnou přijďte vymě-
ňovat a nakupovat! 

O  termínu budeme informovat prostřed-
nictvím Řeči, sociálních sítí a letáčků. 

Budeme se těšit na viděnou. 
Adéla Malíková a Marcela Horáčková

První knižní a hračkový bazárek v Řečkovicích a Mokré Hoře se vydařil
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel.: 797676748
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
Opravy a servis POČÍTAČŮ a notebooků. Chcete zrychlit počítač,  
zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, internet? Se vším  
Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný,  
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz
SERVIS-instalace televizního a satelit. příjmu, měření signálu,  
RD, byty, byt. domy aj. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ 
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti  
hmyzu. Akční sleva 20%. Tel: 605 374 881, www.domove.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Rádi vás uvítáme v salónu Atrium Horácké náměstí 1, kde Vám  
nabízíme KADEŘNICKÉ služby dámské, pánské dětské střihy,  
společenské svatební účesy, dále pedikúra, manikúra, modeláž  
nehtů. Jsme zde pro Vás každý den pondělí až pátek od 9 do 19,  
sobota dle domluvy. Bereme i bez objednání. T: 778 412 102,  
604 565 117
Sháníme byt 2+kk nebo 2+1 v Brně do 6 mil. Kč. T:728311455
Hledám chatu/ chalupu do 60 km od Brna. T: 725087561
KOUPÍM byt 1+kk/1+1 v Brně. T:722326448
ŽENY A MUŽE s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha.  
Tel: 602 595 682, email: pph.kolarik@seznam.cz

Pampelišky v Děčíně

Naše vystoupení v Telnici v květnu letošního roku nám otevřelo cestu 
do  Děčína. Pomáda v  podání starších tanečníků z  tanečního oddílu  
Pampelišky zaujala, a byla proto v červnu nominována na sokolskou akci 
Tyršův Děčín, která se konala o  víkendu 16. – 18. září. Bylo to pro nás 
velké překvapení. Jako jediní jsme reprezentovali celou Vaníčkovu župu 
a Brno. Tyršův Děčín byla akce spojená se založením Sokola před 160 lety, 
roku 1862, a zároveň pocta zakladateli této organizace Miroslavu Tyršovi, 
který se narodil 17. 9. 1832 v Děčíně.

S  trenérkou odrostlejších Pampelišek Mirkou Novákovou, která 
vytvořila choreografii, jsme se shodly na tom, že Pomáda bude v Děčíně 
krásnou reprezentací naší jednoty, Sokola Řečkovice, a  že pro všechny 
tanečníky i  Mirku to bude zároveň zúročení celoroční práce na  této 
skladbě. 

Ve  chvíli, kdy zazněly první tóny Pomády a  děcka to na  pódiu 
v zámecké zahradě děčínského zámku „rozbalila“, dmuly jsme se s Mirkou 
pýchou. Bylo to prostě krásné. Vůbec nám v tu chvíli nevadilo, že prší a že 
je zima. I přes nepřízeň počasí jsme v Děčíně strávili krásný víkend. Opět 
jsme se přesvědčili o tom, že jsme prostě správná sokolská parta.

Za taneční oddíl Pampelišky Eva Janovská a Mirka Nováková

Zprávy z farnosti sv. Vavřince
Římskokatolická farnost Brno-Řečkovice zahajuje cyklus tematických 
přednášek o tom, co po staletí formuje naši civilizaci. O evropské kultuře, 
hodnotách, tradicích i osobnostech.
První přednáška bude na téma Dušičky a Halloween v tradici a kultuře. 
Akce se uskuteční v  neděli 23. října 2022 od  17.00 ve  farní herně  
na ulici Prumperk 3 (vchod brankou přes farní zahradu).

Přelom října a listopadu je spojen s modlitbami za zemřelé.

Jak to bude letos v naší farnosti?
•	 V neděli	30. října je v 15:00 v kostele pobožnost za zemřelé  

a po ní se půjde společně na hřbitov.
•	 V úterý	1. listopadu na Slavnost Všech svatých je mše svatá večer  

v 18:00.
•	 Ve středu	2. listopadu na Památku všech věrných zemřelých  

(Dušičky) bude mše svatá ráno v 7:00 a večer v 18:00.
Za farní pastorační radu Česlav Ulrich

POZVÁNKA
Vážení přátelé a příznivci zahradničení, srdečně vás zveme na:
1. Členskou schůzi dne 19. 10. 2022 v 18.00 hod. v sále bývalého 

řečkovického pivovaru Palackého nám. 9a. Přednáška pana 
Ing. T. Forala na téma Méně známé ovoce a zelenina.

2. Výstavu květin, ovoce a  zeleniny, pořádanou Sdružením 
zahrádkářů HORTUS,  která se uskuteční v  sobotu, neděli 
a  pondělí 22. - 24. 10. 2022  v  sále bývalého řečkovického 
pivovaru Palackého nám. 9a, vždy v 9.00 - 17.00 hod.

Odběr a instalace vzorků dne 21. 10. 2022 od 13.00 do 17.00 hod. 
Své výpěstky budou vystavovat členové HORTUSU, ale velmi rádi 
vystavíme i výpěstky nečlenů. Vstupné na výstavu je dobrovolné, 
info u paní J. Řezáčové, tel. 604 467 842 nebo 604 738 318.
Velmi se těšíme na vaši účast i zájem.

Hana Štefková, HOTRUS



Nový školní rok na ZŠ Horácké náměstí
Rok se s rokem sešel a my jsme opět společně s panem starostou Mar-

kem Viskotem a paní místostarostkou Danou Filipi přivítali na začátku 
školního roku 2022/2023 nové prvňáčky v  obou budovách naší školy. 
Kromě vlídných slov zpříjemnily prvňáčkům tento výjimečný den starší 
žáci 1. stupně svými tanečními vystoupeními. Neobyčejný den to nebyl 
jen pro prvňáčky, ale 1. září je dlouho očekávaným dnem také pro žáky 6. 
ročníku, kteří se setkají se svými novými spolužáky a ještě více se poznají 
na tradičním adaptačním pobytu.

Těšit se na nový školní rok mohou i další žáci, pro které jsme i  letos 
připravili bohatou nabídku zájmových kroužků, kde se mohou nejen po-
bavit, ale kde mohou také rozvíjet svůj potenciál. V centru volného času 
si jistě přijde každý žák na své. V nabídce jsou totiž kroužky se zaměřením 
na sport, rozvoj jazykových dovedností a logiky, ranní jóga, 3D tisk, ke-
ramika, FIE a pro žáky 5., 7. a 9. ročníků také kurzy přípravy na přijímací 
zkoušky na  střední školy. Těší nás, že i  v  loňském školním roce dosáhli 
naši žáci u  přijímacích zkoušek nadprůměrných výsledků. Poděkování 
jistě náleží i jejich rodičům, kteří je společně s námi podporovali.

Nezapomínáme ani na rodiče, pro které opět plánujeme zorganizovat 
kavárny pro rodiče, zaměřené na různá aktuální témata. Výuku v „přímém 
přenosu“ mohou rodiče vidět v  rámci dnů otevřených dveří, které rea-
lizujeme každý měsíc. Nově v  letošním školním roce nabízíme kroužek 
FIE pro rodiče, ve kterém mají příležitost rozvíjet svou osobnost, komuni-
kaci, soustředění či jiné schopnosti. V případě zájmu stačí sledovat naše 
webové stránky zshoracke.org, Facebook ZŠ Horácké náměstí 13 a školní 
Instagram zs_horacke_13, kde pravidelně zveřejňujeme aktuální infor-
mace o dění v naší škole. Těšíme se na společné zážitky i spolupráci.

Vyučující 1. a 2. stupně

Cyklovodácký kurz 7. B
Ve dnech 5. 9. – 9. 9. 2022 jsme se třídou 7. B zúčastnili cyklovodáckého 

kurzu, který se konal v kempu Krkavec v největší rybníkářské oblasti ČR. 
Žáci absolvovali několik výletů na  kole i  kánoi. Nejdelší etapa měřila 
úctyhodných 50 km, a to k největšímu rybníku světa Rožmberku. Počasí 
vyšlo na  jedničku, takže jsme každý den zakončili koupáním v  bývalé, 
dnes zatopené pískovně. Žáci se během kurzu naučili základnímu 
chování a  pravidlům v  rámci silničního provozu, zvládání defektů 
– například vyměnit duši u  kola – ale zopakovali si také například 
dovednosti na kánoi z minulého roku. Vrátili jsme se se spoustou zážitků 
a  úsměvem na  rtech. Nezbývá než všechny žáky pochválit za  vzornou 
disciplinovanost, která je nutností při kurzech, jako je tento.

Mgr. Aleš Svoboda

Účast na Sazka Olympijském víceboji 
– ZŠ Novoměstská 21

Ve  dnech 7. 9. – 9. 9. 2022 se zúčastnili vybraní žáci naší školy 
republikového finále v  Sazka Olympijském víceboji na  stadionu VUT 
pod Palackého vrchem. Republikového finále se zúčastnilo celkem 
44 družstev. Žáci se vzorně připravovali, a  to zejména na  soustředění 
ve škole, které se konalo poslední týden v srpnu. Družstvo se skládalo ze 
čtyř dívek (Pantůčková, Hiadlovská, Schwarzová, Palíková) a čtyř chlapců 
(Malý, Coufal, Durďák, Létal), každý se pak představil v 10 disciplínách. 
Všichni podali nadstandardní výkony na  hranici svých možností, které 
nám vynesly krásné 17. místo v  republice. V  jednotlivcích se ve  svém 
ročníku blýskla Antonie Pantůčková, která skončila na krásném 4. místě. 
Celá událost byla perfektně zorganizována, žáci si užili nejen samotné 
sportování, ale mohli navštívit i  široký doprovodný program v  režii 
Policie ČR, Armády ČR, Českého olympijského výboru a dalších. Závody 
navštívil nespočet bývalých olympioniků, například P.  Svoboda, A. S. 
Helcelet, D. Helceletová nebo L. Rohan, kteří se velmi ochotně s dětmi 
fotili a  podepisovali. Našim žákům se dostalo i  velké fanouškovské 
podpory, protože je přišli podpořit i spolužáci se svými třídními učiteli. 
Žákům děkujeme za vzornou účast, která byla historicky první účastí ZŠ 
Novoměstské na republikové úrovni. 

Mgr. Aleš Svoboda
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DDM  Helceletka 
pobočka  Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Srdečně zveme na podzimní akci:
Adventní věnce, pátek 25. 11. 2022, 16-19 hod.
Výroba věnců z  chvojí, přírodnin, výroba podzimních dekorací 
atp. k zavěšení na dveře.
Pro školní děti a dospělé, předškolní děti s doprovodem dospělé-
ho. Výroba trvá cca 1,5 hod.
Je možno přijít mezi 16-17 hod. podle výběru.
Je potřeba se přihlásit předem na našem webu.

Další informace a přihlašování: www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz



Prázdniny se s  námi rozloučily a  přichází 
září, pro některé děti očekávané, pro jiné obá-
vané. Datum 1. září bývá pro děti i jejich rodiče 
důležitým dnem v roce, obzvláště pro ty děti, 
které vstupují do 1. třídy. Naše základní škola 
nové i stávající žáky uvítala za slunečného po-
časí před budovou školy. Úvodní řeč k prvnímu 
školnímu dni pronesl ředitel ZŠ Novoměstská 
Mgr.  Josef Jelínek a  s  přáním všeho nejlepší-
ho do  nového školního roku se připojil i  pan 
starosta Mgr.  Bc.  Marek Viskot. Je tradicí, že 
po  úvodním projevu vedou nové prvňáčky 
do  tříd žáci současných devátých tříd. Ve  tří-
dách je pak přivítá paní učitelka, která je se-
známí s chodem školy. Věřím, že se prvňáčkům 
i našim stávajícím žákům bude tento školní rok 
ve všem dařit a budou na naší škole spokojení. 

Bc. Petra Slováková

EKOFILM V BRNĚ bude opět vzdělávat 
i bavit | 12.–15. 10. 2022

Filmové projekce, workshopy a  besedy s  environmentalisty i  filmo-
vými tvůrci – to je 48. ročník EKOFILMU v  Brně. Co tento mezinárodní 
festival nabídne od 12. října do 15. října v Univerzitním kině Scala, v sále 
Společenského centra MČ Brno-střed i v EKODÓMU na náměstí Svobo-
dy? Zahájení v podobě středečního koncertu osobité kapely ZRNÍ, a ze-
jména 25 soutěžních filmů z celého světa. Hlavním motivem doprovod-
ného programu letošního ročníku je KLIMA A JEHO ZMĚNA a připraveno 
je mnoho dalších aktivit pro celou rodinu v  samotném centru města. 
Kromě úvodní debaty s  odborníky na  téma „Jak se Česko připravuje 
na klimatické změny“ budou další probíhat v průběhu celého festivalu 
také na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. V porotě le-
tošního festivalu se mimo jiné osobnosti objeví i herečka Eva Holubová. 
Nenechte si ujít její besedu „Ve skleníku s Holubkou“ ve čtvrtek 13. října 
v EKODÓMU na náměstí Svobody nebo páteční debatu s ukrajinskou do-
kumentaristkou Elenou Rubashevskajou v kině Scala. V sobotu 15. října 
je připraven edukativní program pro rodiny s dětmi, v rámci kterého mů-
žete zhlédnout premiéru jednoho z dílů úspěšného televizního pořadu 
České televize Magické hlubiny II. Ve spolupráci s Nadací Partnerství se 
dozvíte o soutěži Adapterra Awards, která představuje a oceňuje úspěš-
né projekty pomáhající adaptovat na extrémy počasí naše domy, ulice, 
města i krajinu. V EKODÓMU se setkáte se zajímavými hosty, představí-
me užitečné technologie a zábava čeká i na mladší děti u ekoskládaček. 

Starší děti jistě zaujme mobilní aplikace TreeCheck App, umožňující lovit 
stromy jako pokémony, nebo Virtuální expedice ZOO Brno, díky které 
pohlédnou divoké africké přírodě přímo do očí.  ZOO Brno také nabídne 
workshopy s výrobou enrichmentových prvků pro tygry nebo rosomáky. 
Závěr festivalu bude patřit nesoutěžnímu švýcarsko-německo-gruzín-
skému snímku Zkrocená zahrada v kině Scala. Všechny akce a projekce 
festivalu jsou zdarma. Více informací najdete na www.ekofilm.cz. 

Monika Brindzáková

První školní den v ZŠ Novoměstská
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48TH INTERNATIONAL 
ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL

12. —15. 10. 2022, BRNO

www.ekofilm.cz | #ekofilm

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ING. BC. ANNY HUBÁČKOVÉ, MINISTRA PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽISTOSTI DOC. PHDR. MIKULÁŠE BEKA, 
PH.D., HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE MGR. JANA GROLICHA, PRIMÁTORKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA JUDR. MARKÉTY VAŇKOVÉ, STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI   
BRNO-STŘED ING. ARCH. VOJTĚCHA MENCLA, REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY PROF. MARTINA BAREŠE A REKTORA MENDELOVY UNIVERZITY PROF. DR. ING. JANA MAREŠE.

F I N A N Č N Í  P O D P O R AP O Ř A D AT E L O R G A N I Z ÁT O Ř I H L AV N Í  PA R T N E R

Z Á Š T I T Y PA R T N E Ř IM E D I Á L N Í  PA R T N E RHLAVNÍ MEDIÁLNÍ PAR TNER

VSTUPNÉ
     ZDARMA

VSTUPNÉ
     ZDARMA
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DĚJE SE V BRNĚ

Památka zesnulých 
Otevírací doba pohřebišť – Ústřední hřbitov a Židenice

pátek 28. 10. 7.00 - 19.00 hod.
sobota 29. 10. 7.00 - 19.00 hod.
neděle 30. 10. 7.00 - 19.00 hod.
pondělí 31. 10. 7.00 - 19.00 hod.
úterý 1. 11. 7.00 - 19.00 hod.
středa 2. 11. 7.00 - 19.00 hod.

Otevírací doba příměstských pohřebišť – Slatina, Tuřany,  
Líšeň, Soběšice, Jehnice, Královo Pole, Řečkovice, Komín  
a Žebětín

pátek 28. 10. 7.00 - 19.00 hod.
sobota 29. 10. 7.00 - 19.00 hod.
neděle 30. 10. 7.00 - 19.00 hod.
pondělí 31. 10. 7.00 - 19.00 hod.
úterý 1. 11. 7.00 - 19.00 hod.
středa 2. 11. 7.00 - 19.00 hod.
čtvrtek 3. 11. 7.00 - 19.00 hod.
pátek 4. 11. 7.00 - 19.00 hod.

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové  
organizace

S  ohledem na  skutečnost, že je neustále velké množství 
neudržovaných hrobů na  brněnských veřejných pohřebištích, žádáme 
nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli 
do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat 
údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem 
č. 193/2017 Sb., o  pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje 
údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich 
spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního 
odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově  
a hřbitově v Židenicích

Z  důvodu zachování piety, klidu a  bezpečnosti výrazně zvýšeného 
počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v  období 
Památky zesnulých omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 28. 
10. - 2. 11. 2022 vjezd vozidel návštěvníků na  pohřebiště. Vjezd bude 
v  souladu s  Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna 
a  za  jím stanovených podmínek umožněn, a  to od  7.00 hod. do  16.00 
hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště 
do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem 
TP, ZTP a ZTP-P.

Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace

Děti rozhodly  
o vylepšení své školy

V  uplynulém školním roce 2021/2022 se opětovně velká část 
brněnských základních škol zúčastnila druhého ročníku Participativního 
rozpočtu do škol. Do projektu se zapojilo 31 základních škol zřizovaných 
městem, které umožnily svým žákům spolurozhodovat o tom, co bude 
pořízeno za  částku 35 tisíc korun, kterou přihlášeným školám město 
poskytlo.

Děti si projekty samy navrhovaly, svoje nápady následně obhajovaly 
před spolužáky a  snažily se ostatní nadchnout právě pro svůj nápad. 
Děti se hlasováním rozhodly pro skutečně širokou paletu věcí, které jim 
pomohly vylepšit právě jejich školu. Z Participativního rozpočtu do škol 
tak bylo například pořízeno dovybavení tříd a chodeb relaxačními vaky, 
sedačkami, interaktivními tabulemi či závěsnými houpacími křesly. 
Děti si přály i  nové reproduktory, 3D tiskárnu a  sluchátka do  hodin 
informatiky. Žáci samozřejmě i rádi sportují, a tak mají radost z nových 
pingpongových stolů, boxovacího pytle, airtrackových žíněnek, 
spikeballu, workoutového hřiště do atria nebo ozvučení tělocvičny.

O  úspěšnosti Participativního rozpočtu do  škol u  dětí i  pedagogů 
jistě svědčí fakt, že do 3. ročníku se přihlásilo již 42 základních škol, takže 
možnost zlepšit školní prostředí a  současně posílit svoje komunikační 
dovednosti dostanou už žáci z více než poloviny základních škol v Brně.

S  novým školním rokem město Brno vydalo i  bohatě ilustrovaný 
zápisník Volání Brna, který bude sloužit pro výuku dětí na 2. stupni ZŠ. 
Zápisník má tři části, představující hravou formou město jako křehký 
i  složitý organismus se spoustou funkcí, kapitoly jsou oživeny komiksy 
a celá publikace nabízí prostor i pro vlastní poznámky a nápady. Zápisník 
Volání Brna je doplněn také metodikou pro pedagogy, obojí je pro 
nekomerční využití volně ke  stažení na  https://skoly.damenavas.cz/
publikace.

Děkujeme všem školám, dětem i  školním koordinátorům za  jejich 
zapojení do projektu a přejeme jim, aby si užili svoje vítězné nápady.

Tým Dáme na vásPL
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Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. FORTUNA liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
8. 10.  Zbrojovka Brno : Sparta Praha 16:00 hod.
29. 10.  Zbrojovka Brno : Slovan Liberec 16:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Basketbal 
CHANCE ŽBL (velká hala)
9. 10.  KP Brno : Slavia Praha 15:30 hod.
19. 10.  KP Brno : Strakonice 17:00 hod.
23. 10.  KP Brno : BK Žabiny Brno 16:30 hod.
EUROCUP WOMEN (velká hala)
27. 10.  KP Brno : Ragusa Dubrovník 18:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Basketbal – KOOPERATIVA NBL
1. 10.  Basket Brno : Slavia Praha 18:30 hod.
9. 10.  Basket Brno : NH Ostrava 18:30 hod.

Házená – extraliga mužů (malá hala)
5. 10.  SKKP Brno : SHC Maloměřice 17:00 hod.
22. 10.  SKKP Brno : Kopřivnice 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz

Futsal – 1. liga mužů (velká hala)
21. 10.  HELAS Brno : SKUP Olomouc 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději do 15.10. 
2022 na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn

Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ŘÍJEN:
Fotbal – městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
2. 10.  SK Řečkovice : Medlánky B 15:00 hod.
9. 10.  SK Řečkovice : Soběšice B 15:00 hod.
16. 10.  SK Řečkovice : Svratka C 15:00 hod.
23. 10.  SK Řečkovice : ČAFC 2011 14:30 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Národní házená – 2. liga mužů skupina B (hřiště ZŠ Novoměstská)
2. 10.  1. NH Brno : Pustějov 16:00 hod.
16. 10.  1. NH Brno : Humpolec 14:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Futsal – 3. A třída muži (orelské sportoviště na Družstevní)
1., 8. a 22. 10.  celodenní program 9:00 – 16:30 hod.
aktuálně na: www.orlak.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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STALO SE:
Premiérový běh Okolo Zamilovaného hájku

V  rámci zábavného a  sportovního odpoledne SPOLEČNĚ se v  neděli 
18. září uskutečnil v „Zamilci“ nultý ročník běžeckého závodu Okolo 
Zamilovaného hájku, kterého se dle programu zúčastnily také necelé 
tři desítky dětí na pětisetmetrové trati. V elitní kategorii dospělých na 6 
kilometrů zvítězil Patrik Kugler (na snímku zleva) před Ondřejem Vítem 
a Víťou Gajdošem. Pořadatelé zaznamenali velice kladný ohlas na tuto 
akci a chtěli by z ní učinit každoroční tradici.

TIP MěSíCE
Do dalšího ročníku druhého nejprestižněj-
šího evropského poháru basketbalistek 
vstoupí hráčky KP Brno ve  čtvrtek 27. 10. 
v  18 hodin utkáním proti chorvatskému 
týmu ZKK Ragusa Dubrovník.

Od září se v Brně třídí trochu jinak. Do žlutých kontejnerů nově patří také kovové potravinářské 
obaly. Takže do  kontejnerů „na  plast“ umísťujme nejenom plasty, krabice od  mléka a  džusu, 
hliníkové plechovky od  piva či limonád, ale už nyní také konzervy od  paštik a  dalších potravin, 
plechovky od kávy a čaje, obaly od pitíček, paštik, víčka zavařovací, od jogurtu, potravinové tácky, 
konzervy od  jídel pro domácí mazlíčky – zkrátka takřka vše kovové, co v kuchyni během vaření 
spotřebujeme. Tuto změnu umožní automatická dotřiďovací linka, kterou Brno v  těchto dnech 
dostavuje v  areálu městské společnosti SAKO Brno. Součástí linky jsou totiž účinné separátory 
kovů, které umějí kovy vytáhnout z moře plastového odpadu.
Změny v systému třídění v Brně od září 2022 přehledně:
I. KOVOVÉ OBALY DO ŽLUTÝCH

K plastu a nápojovým kartonům se nově odkládají také kovové obaly od potravin – tj. například: 
nápojové plechovky, plechovky od  kávy či čaje, konzervy, obaly od  trvanlivých potravin, 
obaly od krmiv pro zvířata, víčka od jogurtů, alobal, potravinové tácky, víčka od sterilovaných 
potravin, drobné kovové obaly.

II. JEDNOTNÝ VZHLED KONTEJNERŮ
Brno sjednotí design všech svých nádob na směsný komunální a tříděný odpad. Budou černé 
a odliší se pouze barevností víka. Černé na směsný komunální odpad, žluté na plasty, nápojové 
kartony a kovové obaly, nádoby s modrým víkem na papír.

III. DECENTNÍ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
Podle zájmu a  požadavku městských částí bude SAKO Brno postupně budovat oplocená 
kontejnerová stání, aby nádoby na  odpad byly schované za  ploty z  přírodních materiálů 
a nerušily vzhled ulic.

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

Velké změny v třídění! Kovové obaly patří do žlutých 
kontejnerů. Promění se také kontejnerová stání
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POZVÁNKY

Řečkovické 
posvícení

Neděle 16. října 2022
 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 krojované děti 
  a mládež ze Sokola Řečkovice.

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


