


Komunální volby
do zastupitelstva městské 
části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora

5. a 6. října 2018

Jsme připraveni převzít 
díl zodpovědnosti za naši 
městskou část.

Milí spoluobčané,

stojíme na prahu dalších komunálních voleb. 
V uplynulých čtyřech letech jsme byli více než 
důstojnou opozicí a za práci našich zastupitelů, 
členů výborů a komisí i za soustavnou péči 
o kulturu a společenský život v Řečkovicích 
a na Mokré Hoře se stydět rozhodně nemusíme. 
Pokud to vidíte stejně, podpořte nás i letos.

Kandidátní listina doznala ve srovnání s minulými 
volbami změn. Z našich dlouholetých kandidátů se 
stali naši podporovatelé a jejich místa zaujali jiní, 
v komunální politice začínající kandidáti. Věříme, 
že se svého úkolu zhostí dobře. Dejte jim, prosím, 
svým hlasem šanci!



Občan a radnice

Začátky jednání zastupitelstva byly posunuty 
na 16. hodinu a tím se zvýšil zájem občanů

Program zastupitelstva začal být zveřejňován 
na stránkách úřadu

Získali jsme kontrolu a zpětnou vazbu na facebook 
městské části

Docílili jsme veřejného projednávání revitalizace 
Palackého náměstí a dalších lokalit

Po mnoha urgencích jsme dosáhli pozitivní změny 
v roznášce zpravodaje Řeč

Čtyři roky v opozici – čtyři 
léta poctivé práce pro 
Řečkovice a Mokrou Horu
Opoziční role se dá hrát dvojím způsobem –  
kritikou všeho a všech nebo konstruktivním 
a pozitivním přístupem, který jsme zvolili my. 
Bedlivě jsme sledovali dění na radnici i mimo ni, 
komunikovali s občany, zaujímali svá stanoviska 
a předkládali své návrhy ve všech oblastech 
veřejného života. Díky tomu se často i přes složitý 
vývoj podařilo některé věci posunout nebo zařídit.

Co se naším přispěním podařilo v naší městské 
části změnit nebo zlepšit?



Bezpečnost a rozvoj

Prosadili jsme osvětlení přechodu na Palackého 
nám., umístění radaru na Hapalově ulici a zřízení 
světelné křižovatky Banskobystrická – Kuřimská

Zabránili jsme některým developerským 
projektům, které by byly v rozporu se zájmy  
našich občanů

Zamezili jsme živelné zástavbě na úkor naší 
městské části (např. v Jehnicích, kde by to bylo 
na úkor zejména Mokré Hory)

Zasazovali jsme se o pěší propojení z Mokré Hory 
ke Globusu

Každodenní a společenský život

Aktivně jsme se podíleli na ochraně životního 
prostředí

Pomáhali jsme starým a nemocným spoluobčanům

Naslouchali jsme podnětům a žádostem 
spoluobčanů a pomáhali jim je řešit

Starali jsme se o vysokou úroveň kulturního 
a sportovního života v naší městské části

Přechod



Na čem se podílíme?

Na Tříkrálové sbírce

Na organizaci a sbírce při květnovém Dni 
proti rakovině

Na řečkovickém posvícení

Na akcích Orla, Junáka a řečkovické farnosti

Jsme zde pro všechny generace,
pro všechny lidi dobré vůle.

Co vše organizujeme? 

Tradiční masopustní průvod s doprovodným 
programem

Oslavu Dne matek

Pietní shromáždění u příležitosti vzniku 
československého státu

Svatomartinské slavnosti



Jiří Prchal
45 let

Ženatý, dvě děti (22 a 18 let), zaměst-
nanec obchodní firmy s materiály 
pro hutnictví a slévárenství. 
Druhé volební období zastupitel 
městské části a současně předseda 
kontrolního výboru. Spolupořadatel 
kulturních a společenských akcí, 
které organizuje KDU-ČSL. Člen 
kontrolních orgánů v SVJ a družstvu 
garáží, člen organizace Orel. Záliby: 
historie, politika, hudba, pasivně 
sport, chalupa. 

Člen KDU-ČSL.

Ing. Petr Prokš
49 let

Ženatý, tři děti, žije na Mokré Hoře, 
úspěšně vede vlastní společnost, 
kterou spoluzaložil. Má zkušenosti 
s vedením několika mezinárodních 
firem. Člen komise majetkové, 
dopravy a výstavby v naší městské 
části. Aktivně se zapojuje do dění 
v obci a ve farnosti. 

Člen KDU-ČSL.

Bc. Petr Roháček
46 let

Ženatý, tři děti, pracuje v kontrolním 
a zkušebním zemědělském ústavu. 
Obětavý spoluorganizátor akcí KDU-
ČSL, člen komise životního prostředí, 
bezpečnosti a veřejného pořádku 
v naší městské části. Aktivní také 
v obecním dění a ve farnosti. 

Člen KDU-ČSL.

1. 2. 3.



Oldřich Gardáš
52 let

Ženatý, tři děti, technik v Městském 
divadle Brno. Člen zastupitelstva 
městské části a také bytové 
komise. Pracuje aktivně v Orlu, 
podílí se na organizaci kulturních 
a společenských akcí pro děti 
i dospělé. Relaxuje při pétanque. 

Člen KDU-ČSL.

Ing. Jana Lédlová
48 let

Vdaná, dvě dospělé děti. 
Inženýrka ekonomie a speciální 
pedagožka, vyučující ekonomiku 
a účetnictví na obchodní akademii. 
Spoluorganizátorka akcí pořádaných 
KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora. 
Aktivní též v místní farnosti. Záliby: 
česká historie, lidové tradice, krásné, 
dobré a pravdivé umění, pěší poutě, 
relaxace na zahrádce a se čtyřnohým 
kamarádem. 

Členka KDU-ČSL.

Petr Bořecký
30 let

Otec dvou dětí, živnostník. Mimo 
času s dětmi se věnuje práci v Orlu 
Řečkovice, vede  projekt Dětského 
futsalu, je členem skautu. V tomto 
volebním období zastupitel Řečkovic 
a Mokré Hory. 

Člen KDU-ČSL.

4. 5. 6.



Kateřina Svobodová
46 let

Svobodná, jedno dítě, zaměstnána 
jako produktová manažerka. V letech 
2002–2006 členka zastupitelstva 
naší městské části. V minulém 
volebním období byla členkou 
výboru pro národnostní menšiny, 
v tomto období je členkou kulturní 
komise. Vede ochotnické divadlo Ř13 
a pomáhá s organizací kulturních 
a společenských akcí. Záliby: četba, 
divadlo, turistika.

Členka KDU-ČSL.

Kristýna Saňková
19 let

Svobodná, bezdětná. Studuje 
VŠ a konzervatoř. Pomáhá jako 
dobrovolnice v domově důchodců. 

Bez politické příslušnosti.

Ing. Milan Trnka
70 let

Ženatý, dvě děti, šest vnoučat, 
důchodce. Absolvent Vysokého 
učení technického v Brně. V letech 
1998–2002 zastupitel v naší městské 
části, dlouholetý člen výboru pro 
národnostní menšiny. Promoravský 
aktivista, nyní předseda Sněmu 
Moravského kulatého stolu – volného 
sdružení moravských občanských 
spolků.

Bez politické příslušnosti.

7. 8. 9.



Pavel Olbrich
54 let

Ženatý, jedno dítě. Zaměstnán 
jako mechanik u firmy AGICO. 
Aktivní při pořádání akcí KDU-ČSL 
v Řečkovicích a na Mokré Hoře, 
organizátor turistických výletů. 
Záliby: focení, kultura, člen Ř13. 

Člen KDU-ČSL.

Ing. Jiří Libus
36 let

Ženatý, tři děti, pracuje jako finanční 
manažer. Téměř 20 let působí 
ve vedení Junáka v naší i okolních 
městských částech. Aktivní také 
při řečkovických společenských 
a kulturních událostech (hody, 
posvícení). Kromě mnoha dalších 
zálib je akvaristou s téměř třiceti 
nádržemi a aktivním členem 
brněnského Akvaklubu. 

Bez politické příslušnosti.

Jana Bartoňková 
49 let

Svobodná, zaměstnána jako 
tajemnice sokolské župy – práce 
s mládeží i dospělými, sportovní, 
kulturní, vzdělavatelská činnost, 
přebory v sokolské všestrannosti, 
všesokolské slety. Účast a pomoc 
na akcích TJ Sokol Řečkovice. 
Záliby: cestování, příroda, kultura 
a angličtina.

Bez politické příslušnosti.

10. 11. 12.



Miroslava Suchá 
63 let

Vdaná, dvě děti, čtyři vnoučata, nyní 
důchodkyně. Dlouholetá pracovnice 
řečkovické pošty a organizace 
Naděje, pečující o seniory. 
Řečkovická patriotka, aktivní při 
mnoha kulturních a společenských 
akcích pořádaných městskou částí 
i farností. V minulosti dlouholetá 
členka Sokola Řečkovice. 

Bez politické příslušnosti.

Mgr. Eliška Musilová 
44 let

Vdaná, dvě děti (14 a 16 let). 
Absolventka MU v Brně, 
přírodovědecká fakulta. Pracuje 
jako učitelka biologie a chemie 
na ZŠ v centru města. Působí též 
jako metodik prevence. Relaxuje 
nejraději na horách a u moře. Záliby: 
rodina, kolo, aerobic, lyže, alternativní 
medicína MUDr. Jonáše. 

Bez politické příslušnosti.

Mgr. Radomíra Charvátová 
48 let

Vdaná, dvě děti, právnička 
v Národním centru pro rodinu, 
dobrovolník v organizaci Roska 
Brno, která pomáhá pacientům 
s roztroušenou sklerózou. 

Bez politické příslušnosti.

13. 14. 15.



Monika Matalová
46 let

Vdaná, tři děti, pracuje jako logistik. 
Ve svém volném čase vyučuje 
náboženství, spoluorganizuje farní 
výlety. Záliby: rodina, turistika, sport, 
příroda, divadlo, setkávání s přáteli, 
dobrá hudba. 

Bez politické příslušnosti.

Monika Bublová, DiS. 
39 let

Vdaná, dvě děti, pracuje jako 
asistentka pedagoga na ZŠ Uprkova. 
V předchozím zaměstnání získala 
zkušenosti s vedením větší 
organizace. Záliby: rodina, kultura, 
cestování, příroda, móda. 

Bez politické příslušnosti.

PharmDr. Kristýna 
Horáková, Ph.D., 37 let

Vdaná, tři děti (kluci 9 a 6 let, holčička 
6 měsíců). Po studiích založila 
v Řečkovicích rodinu. Pracuje 
ve vývoji léčiv jako monitorka 
klinických hodnocení. S oborem je 
v kontaktu i nyní, během mateřské 
dovolené. Celá její rodina se aktivně 
zapojuje do dění v naší městské části. 

Bez politické příslušnosti.

16. 17. 18.



Mgr. Karolína Kolářová 
40 let

Vdaná, tři děti, zaměstnána 
na Biskupství brněnském 
(koordinátorka, lektorka – zaměření 
na vzdělávací programy pro školy). 
Ve farnosti působí jako katechetka, 
mimo jiných aktivit je režisérkou 
divadelního spolku Evžen. Členka 
rady jednoty Orel Řečkovice. 

Bez politické příslušnosti.

Mgr. Jan Holík
44 let

Rozvedený, tři děti, pracuje jako 
marketing manažer. 

Člen KDU-ČSL.

Mgr. Lenka Nekužová
46 let

Vdaná, dvě děti (17 a 11 let). Pracuje 
jako učitelka ve speciální mateřské 
škole. Jejími zálibami jsou četba, 
sport a práce s dětmi s postižením. 

Bez politické příslušnosti.

19. 20. 21.



Mgr. Pavel Wallinger
50 let

Rozvedený, bezdětný, profesí 
hudebník, koncertní mistr 
a vysokoškolský pedagog. 

Bez politické příslušnosti.

Jarmila Plíšková
61 let

Vdova, tři děti, pracuje v domě Naděje 
na Hapalově ulici v Řečkovicích jako 
hospodářka. 

Členka KDU-ČSL.

Podporují nás 

Po čtyři volební období jsem za KDU-
ČSL byla členkou zastupitelstva MČ 
a jako dětská lékařka jsem prosazovala 
dobré bytové podmínky pro mladé 
rodiny, rekonstrukci dětských hřišť 
a zvýšení počtu kulturních a zábavních 
akcí pro děti. Podporuji  KDU-ČSL 
i v letošních volbách, protože mnohé 
kandidáty osobně znám a vím, že 
budou prosazovat morálku, úctu 
k člověku,  pracovitost a spravedlnost.

MUDr. Eva Fajkusová
dětská lékařka, 
dlouholetá zastupitelka

Naše budoucnost je jen v křesťanské 
Evropě – na křesťanské Moravě 
sv. Cyrila a Metoděje. Dávám svůj hlas 
těm, kdo se ke křesťanským principům 
hlásí, dejte i vy svůj hlas KDU-ČSL.

RNDr. Ivan Koláčný, KCLJ
vědecký pracovník, 
dlouholetý zastupitel

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

Jméno Příjmení
lorem ipsum dolor

22. 23.



Naše priority 

Jsou však i věci, které se zatím ještě nepodařily. 

Pokud nám dáte svými hlasy právo spolurozhodovat, vidíme jako nejdůležitější následující 
záležitosti, které chceme prosazovat a které má pomoci vyřešit náš program:

Transparentní investice
 ― Zveřejňovat významné investiční akce, jejich návrhy 

projednávat v komisích, zastupitelstvu i s odborníky 
z řad občanů

Bezpečné přechody
 ― Osvětlit další, zvláště nebezpečné a frekventované 

přechody
 ― Zrevidovat umístění přechodů, v případě potřeby je 

přemístit

Postih dopravních přestupků
 ― Postihovat přestupky řidičů na některých zvláště 

frekventovaných místech, jako je například Palackého 
náměstí, kde dochází opakovaně k porušování 
předpisů

Nová pošta
 ― Řešit vhodné umístění pošty – v případě odsunu 

na ulici Terezy Novákové zajistit navazující dopravní 
spojení, vést sem linku MHD

Zamilovaný hájek a Ponávka
 ― Řešit využití Zamilovaného hájku alespoň pro dílčí 

sportovní vyžití a rekreaci
 ― Zabezpečit pravidelnou údržbu koryta potoku Ponávka

Dostupné parkování
 ― Řešit problém parkování – vytipovat vhodné volné 

plochy, jako například u hřbitova, řečkovického nádraží 
a jinde

 ― Najít optimální řešení rezidentního parkování 
a navazující infrastruktury ve spolupráci s ostatními 
městskými částmi

Nákupní centrum Vysočina
 ― Zajistit přes všechny problémy udržitelný stav 

v nákupním centru Vysočina, jednat se státem a nalézt 
řešení a využití

Park na Horáckém náměstí
 ― Vhodně zrekonstruovat park na Horáckém náměstí 

a docílit jeho co možná nejlepšího využití

Sýpka v bývalém pivovaru
 ― Stanovit definitivní podobu a využití objektu sýpky 

v areálu bývalého pivovaru

Zimní kluziště
 ― Vybudovat zimní kluziště, neboť je mají i mnohem 

menší městské části či obce, spojit jeho výstavbu 
s místem s dalšími sportovišti



Dostupné bydlení
 ― Podporovat nové bydlení pro mladé rodiny

Čisté životní prostředí
 ― Nelitovat výdajů na drobné opravy, likvidace černých 

skládek, které trápí zejména obyvatele Mokré Hory, 
obnovu zeleně a výstavbu nových kontejnerových 
stání na recyklovatelné odpady

Rekreační zóna u kasáren
 ― Upravit cestu za areálem bývalých kasáren tak, aby 

se stala přívětivou rekreační zónou pro maminky 
s kočárky, seniory, pejskaře, ale i sportovce (cyklisty 
a in-line bruslaře)

Veřejné toalety na konečné tramvaje
 ― Dokončit úpravu konečné tramvaje, vyřešit 

problematický podchod a zřízení veřejných toalet

Parky na Družstevní a za radnicí
 ― V rámci realizace výstavby v proluce na ul. Terezy 

Novákové vybudovat směrem k ulici Družstevní i park
 ― Věnovat se také obnově a využití parku za radnicí

Spolupráce s místními podnikateli
 ― Zapojit více řečkovických a mokrohorských 

podnikatelů a živnostníků do realizovaných prací 
v městské části, setkávat se s nimi

Podpora místních prospěšných sdružení
 ― Pokračovat v podpoře místních spolků, tělovýchovných 

jednot, neziskových organizací a všech, kdo pracují 
s dětmi, starými lidmi a lidmi s handicapem

Rozšíření trasy linky č. 65
 ― Na základě podnětů občanů podporovat změnu trasy 

autobusové linky č. 65 s rozšířenou obslužností o ulice 
Renčova a Družstevní

Naše návrhy nejsou nereálné! 
Hlas pro KDU-ČSL v Řečkovicích a na Mokré Hoře je dobře využitý hlas.

Děkujeme vám za podporu v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. 10. 2018.



Vyhrát je snadné! Napište nám odpověď na následující dvě otázky:

Co je pro Vás z našeho programu nejdůležitější?
Co je pro Vás důležité a v našem programu chybí?

Můžete přidat i svůj tip:

Kolik procent hlasů získá KDU-ČSL v komunálních volbách v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora?

Nejpřesnější tip a další tři vylosovaní získají jednu z následujících cen:

Poukaz na útratu v restauraci Svatovavřinecký dvůr v hodnotě 1500 Kč
Poukaz na nákup produktů řeznictví Strejček v hodnotě 1000 Kč

Poukaz na nákup vína ve vinotéce na Palackého náměstí v hodnotě 750 Kč
Poukaz na květiny od květinářství Alexandra v hodnotě 500 Kč

Podrobná pravidla soutěže najdete a soutěžit můžete na Facebooku.

facebook.com/Lidovcizreckovicamokrehory

Napište     nám, co je pro Vás důležité.

Vyhrajte     hodnotné ceny od podnikatelů z naší městské části.


