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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LEDEN 2019

Vážení spoluobčané,

na začátku roku si někteří z nás stano-
vují předsevzetí a  cíle pro nadcháze-
jících dvanáct měsíců. Moje ambice 
v  rámci tohoto textu je odvážnější. 

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o cíle, plány a vize, které ří-
kají, co městskou část čeká v následujících čtyřech letech. Jsem 
si vědom toho, že v mnoha případech se jedná o složitá témata, 
která si v  budoucnu zaslouží, abychom se jim nejen na  těchto 
stránkách věnovali podrobněji. 

První oblastí, kterou zmíním, jsou veřejná prostranství. V pro-
sinci uplynulého roku jsme dokončili druhou etapu revitalizace 
ploch mezi domy v Družstevní ulici. Tato akce je příkladem, jak 
bychom v  budoucnu mohli některé celky řešit. Projekt se totiž 
zabýval jak stavem veřejné zeleně, tak stavem chodníků a zpev-
něných ploch. Přibylo i  dětské hřiště a  nová místa k  posezení. 
Podobný přístup volíme také v  případě okolí bytových domů 
v Ječné ulici, kde jsme loni získali stavební povolení a letos jsou 
na  řadě stavební práce. Další lokalitou, kde bychom měli rádi   
připravenou projektovou dokumentaci, je okolí domů v  ulicích 
Kárníkova a Bratří Křičků. 

S veřejnými prostranstvími se úzce pojí téma zeleně či parků. 
Pozornost si zaslouží park a komunikace na Horáckém náměstí, 
připravený máme také projekt revitalizace parku na Palackého 
náměstí. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, která se pro-
zatím nemohla promítnout do  návrhu rozpočtu městské části 
na rok 2019. Přesto k některým podstatným změnám na tomto 
místě dojde už letos. Bude například zrušen stávající nevhodně 
umístěný přechod pro chodce v  zatáčce a  nový bezpečný pře-
chod bude zřízen u zastávky autobusových linek č. 42 a 65. 

V případě chodníků naplňujeme předsevzetí postupně zvyšo-
vat finanční prostředky a tím zrychlovat tempo jejich oprav. Pro 
tento rok je vyčleněna rekordní částka ve výši téměř šest miliónů 
korun. U chodníků je role městské části významná, neméně pod-

statná je však spolupráce s městem, resp. jeho akciovou společ-
ností Brněnské komunikace, která také zajišťuje opravy velkého 
množství chodníků. 

Jsme součástí velkého města a doprava se nás dotýká velice 
intenzivně. V minulém roce silně rezonovalo téma rezidentního 
parkování. Budeme pečlivě sledovat další vývoj a to, jakým smě-
rem se vydá nové vedení města. Velký dluh má město v oblasti 
posuzování podnětů a  stanovování dopravního značení. To je 
záležitost, se kterou městské části přímo nic nezmůžou. Schvalo-
vacímu procesu na Odboru dopravy Magistrátu města Brna totiž 
podléhají i zdánlivé drobnosti v podobě jakékoliv dopravní znač-
ky. Odbor dopravy je bohužel nepočetný a nestíhá. Jakkoliv jsem 
proti nešvaru zaměstnávání dalších úředníků, zrovna na  tomto 
pracovišti to logicky vnímám za potřebné. A počítá s tím i návrh 
rozpočtu města Brna. Snad se tedy vyřizování požadavků (nejen) 
městských části začne zrychlovat.

Obrovským tématem celoměstského charakteru s přesahem 
do  celého Jihomoravského kraje je nový územní plán města 
Brna. Pro fungování města se jedná o  naprosto klíčový doku-
ment, stanovující co a  kde je možné stavět. V  případě Brna je 
stávající územní plán notně zastaralý a jeho platnost, stanovená 
zákonem, navíc za čtyři roky vyprší. Reálně se tak jedná o největší 
úkol nového vedení města Brna, neboť územní plán řeší rozvoj 
města a život v něm na desítky let dopředu.

Troufám si tvrdit, že z pohledu stavu sportovišť, jejich rekon-
strukcí a budování nových se toho za poslední roky v naší měst-
ské části mnoho zlepšilo. V tom je třeba pokračovat. Hned v letoš-
ním roce splníme slib a navážeme druhou etapou na vybudování 
hřiště s umělým trávníkem. Vedle něj vznikne víceúčelové hřiště 
(volejbal, nohejbal, tenisová stěna). Připravena je rekonstrukce 
hřiště v Boskovické ulici a projektově začínáme připravovat re-
konstrukci hřiště před posilovnou TAK Hellas. Naši pozornost si 
v následujících čtyřech letech zaslouží také stávající dětská hřiště, 
z nichž některá plánujeme revitalizovat. 

Situace ve  středisku Vysočina je vlastnicky komplikovaná. 
To ale samozřejmě neznamená, že na řešení úplně rezignujeme. 
V tomto roce uspořádá městská část diskusi o budoucí podobě 
areálu, v níž se zaměříme zejména na využití volné plochy ved-
le sokolovny, ale i na další rekonstrukci venkovních zpevněných 
ploch. Nadějnou zprávou nepochybně je, že stát se konečně po-
hnul z místa, a na konci listopadu loňského roku vypsal výběrové 
řízení na prodej jedné ze zdejších budov, ve které se nachází na-
příklad pobočka knihovny či bývalé prostory zverimexu. 

Dalším tématům, na která mi v této ŘEČI nezbyl prostor, se sa-
mozřejmě hodlám podrobněji věnovat v příštích číslech. V úno-
rovém článku bych vás chtěl podrobněji seznámit s  rozpočtem 
na  rok 2019. Kromě témat obecně známých se určitě budeme 
setkávat s věcmi novými a naše městská část bude čelit novým 
výzvám. Není třeba se ničeho obávat. Jsem pevně přesvědčený, 
že jsme na ně dobře připraveni. 

Nejen pro tento měsíc vám přeji vše dobré. 

 Váš Marek Viskot 
starosta 

Slovo starosty

Nové dětské hřiště v Družstevní ulici těsně před dokončením
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ZŠ Horácké náměstí  
hledá kuchaře/ku  

do školní kuchyně,  
nástup ihned.  

Bližší informace  
na telefonním  

čísle 603 278 585.

Bc. Jaroslava Matějková
referentka školního stravování

Na své 1. schůzi 3. prosince 2018 rada:

● doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh  
rozpočtu městské části na rok 2019, 

● schválila rozpočet příspěvkových organizací v hlavní a do-
plňkové činnosti na rok 2019: ZŠ Brno, Horácké náměstí 13; 
ZŠ Brno, Novoměstská 21; MŠ Brno, Měřičkova 46; MŠ Brno, 
Novoměstská 1; MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59; MŠ 
Brno, Škrétova 2; MŠ Brno, Kárníkova 4,

● zřídila komisi bytovou, komisi majetkovou a rozvoje, komi-
si životního prostředí a veřejného pořádku, komisi sociální 
a zdravotní, komisi dopravy a bezpečnosti, komisi kultury 
a  školství, komisi sportu, komisi pro přípravu zpravodaje 
ŘEČ a  současně jmenovala předsedy a  členy jednotlivých 
komisí,

● schválila záměr pronajmout hmotné nemovité věci – část 
nebytového prostoru o výměře 36,9 m2 v budově Hapalo-
va 22 a část propojovacího krčku o výměře 64 m2 mezi bu-
dovami v areálu Hapalova 22 společnosti CAVALON, s. r. o.,  
Hapalova 22, Brno,

● souhlasila s  uspořádáním akce „Řečkovická zabijačka“ 
a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého 
pivovaru v Brně-Řečkovicích v budově pivovaru, s panem 
Karlem Malanou za účelem uspořádání uvedené akce dne 
19. 1. 2019.

Dana Filipi 
místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části

PROMÍTÁNÍ NA RADNICI

Odbor sociálních služeb 
rozšiřuje provoz

Na  základě pověření od  Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje bude s  platností od  1. 1. 2019  Odbor 
sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole (OSS) nově 
zajišťovat péči svým klientům v průběhu celého týdne 
včetně víkendů a svátků v rozsahu od 7 do 20 hodin. 
Díky této změně budeme moci obsloužit klienty v teré-
nu i v odpoledních a večerních hodinách a vyjdeme tak 
vstříc požadavkům na  setrvání klientů v  jejich přiroze-
ném prostředí, kde je jim nejlépe. 

V souvislosti s touto změnou rozšíříme i náš pracovní 
tým o  nové pracovníky v  sociálních službách. Případní 
zájemci o  rozšířenou péči se mohou hlásit u  vedou-
cí OSS Mgr.  Martiny Illeové, DiS., na  telefonním čísle 
541 428 411, nebo na číslech sociálních pracovnic:
Lenka Gregrová, DiS. 541 428 413
Kristína Jedličková, DiS.  541 428 412
Bc. Kristýna Němcová, DiS. 541 428 429
Veronika Pluskalová, DiS. 541 428 428

Kolektiv pracovníků pečovatelské služby přeje všem 
svým klientů krásné prožití svátků vánočních a  hodně 
zdraví do nového roku 2019.

 Mgr. Martina Illeová, DiS. 
vedoucí OSS Brno-Královo Pole

Program  přednášek  na  I.  čtvrtletí  2019
Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu  na ulici Renčova 5, Brno

10. leden v 16:00 Prof. Druckmüller Miroslav, CSc. Slunce, jak jej neznáme
24. leden v 16:00 Ing. Charvát Jiří Karibik
7.  únor v 16:00 Ing. Charvát Jiří Velké ostrovy Středomoří
14. únor v 16:00 Lobpreisová Eva Maroko - krok za krokem
7.  březen v 16:00 RNDr. Koláčný Ivan Bavorské království a jeho brněnské kořeny
21. březen v 16:00 Ing. Charvát Jiří Perly Indického oceánu

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Jak jste již byli informováni v minulém čísle zpravodaje, také v letošním roce bude 

pokračovat promítání filmů s odborným výkladem.

Začátek je, stejně jako v předchozím období, vždy v 10 hodin.

V lednu se můžete těšit na následující filmové snímky:

9.1. TÁTOVA VOLHA – komedie/drama, Česká republika, 2018

16. 1. HAŠIŠBÁBA – krimi/komedie, Francie, 2012

23.1. JE TO I MŮJ ŽIVOT – psychologické drama,  USA, 2009

30.1. I DVA JSOU RODINA – komedie/drama, Francie/V. Británie, 2016

Dana Filipi   
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Vážení čtenáři,
rada městské části na  svém prvním jednání v  novém 
volebním období ustavila své poradní orgány, a  tedy 
i komisi pro přípravu zpravodaje městské části ŘEČ. Re-
dakční rada bude pracovat ve složení Dana Filipi, Lenka 
Vystrčilová, Mgr. Dana Malíková, Mgr. René Černý, Ing. Fi-
lip Hrůza, Ph.D., a Ing. Martin Otčenášek. Tajemnicí komi-
se bude paní Dita Hofbauerová.

Uzávěrka každého vydání zpravodaje byla stanovena 
vždy na 15. den měsíce, který předchází tomu, v němž 
zpravodaj vyjde a  bude distribuován. Pokud připad-
ne zmiňované datum na  víkend, posouvá se uzávěrka 
na pondělí. 

Doufám, že se nám společně s kolegy podaří přinášet 
Vám na  stránkách ŘEČI zajímavé a  užitečné informace, 
týkající se zejména naší městské části, ale i zprávy celo-
městského významu.

Jménem celé redakční rady Vám přeji mnoho štěstí, 
zdraví a pohody v nadcházejícím roce 2019.

Dana Filipi 
předsedkyně komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ 

Obnova topolové aleje  
v Zamilovaném hájku

V poslední době se množí dotazy, proč dochází ke ká-
cení v aleji topolů na hrázi retenční nádrže v Zamilovaném 
hájku. Vůbec se Vám všem, kteří se ptáte, nelze divit, topo-
lová alej patří již desítky let k Řečkovicím a vytváří typický 
ráz této oblasti naší městské části. V  poslední době bo-
hužel došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu ně-
kterých stromů, a provozní bezpečnost v aleji tak nebylo 
možné zajistit. Bylo tedy zahájeno kácení, na jaře potom 
proběhne nová výsadba, která zajistí odbornou obnovu 
aleje. 

Vážení spoluobčané, zároveň mi dovolte, abych 
Vám všem popřál hodně štěstí, a  hlavně zdraví  
do celého roku 2019.

Mgr. René Černý 
místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY
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V tomto sloupku vás chceme informovat o nových knihách 
v  naší knihovně. Dostáváme jich celkem dost, takže to vždy 
bude jen takový malý výběr – ochutnávka toho, co si u  nás 
můžete vypůjčit. Ostatní novinky i starší knihy naleznete v on-
line katalogu.

Knihy pro děti:

ANDÍLKOVO VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ – půvabný příběh au-
torky Zuzany Pospíšilové popisuje cestu háčkované vánoční 
ozdoby, kterou vytvořila babička Ludmilka pro svou vnučku. 
Poetickými ilustracemi knihu dotvořila Zuzana Osako.

O ČERTECH, MEDVĚDECH, MYŠKÁCH A VŠECH MÝCH PŘÁTE-
LÍCH – reprezentativní výběr pohádek Jiřího Kahouna, ve kte-
rém nechybí ani jeho Včelí medvídci. Ilustrovala Lucie Dvořá-
ková.

PŘÍBĚHY PRO KLUKY, CO SE NEBOJÍ – životopisné příběhy slav-
ných mužů z různých dob i zemí, které by mohly inspirovat.

DCERA ČARODĚJKY – severská fantasy Lene Kaaberbolové 
nejen pro dívky byla přeložena už do 25 jazyků. Jedenáctiletá 
Dina s nevšední schopností pohlédnout člověku do duše bo-
juje za svou neprávem uvězněnou matku.

Knihy pro dospělé:
MĚJTE MĚ STÁLE RÁDA – rakouská autorka Monika Czerninová 
zpracovala do knižní podoby dopisy Marie Terezie, které v těž-
kém období po  smrti svého milovaného manžela psala své 
přítelkyni hraběnce Žofii Enzenbergové.

DRUHÁ ŠANCE KLENOTNÍKA BENEDIKTA – do poklidného ži-
vota bezdětných manželů na  idylickém anglickém venkově 
vnese rozruch příjezd lehkomyslné šestnáctileté dívky, která 
způsobí odhalení dlouho skrývaného rodinného tajemství 
a obrátí jim tak život naruby.
DRAVEC – rodinné drama od  uznávaného scénáristy Marka 
Epsteina. Tři vypravěči ukazují tři různé pohledy na problém 
domácího násilí.
SESTRA – psychologický thriller od Louise Jensenové, autorky 
Dívky ve vlaku. Po smrti své kamarádky se Grace rozhodne vy-
zvednout a otevřít schránku, kterou spolu v patnácti letech za-
kopaly v lese. Podaří se jí objevit kamarádčinu nevlastní sestru, 
ale spustí tím události, které ji začnou ohrožovat.

Příjemné počtení vám přeje 
Jana Paculová, vedoucí pobočky KJM v Řečkovicích

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY

Už jste slyšeli o  areálu U  Mravence Lesíka? Nachází se  
v Brně-Řečkovicích pod Babou, na konci ulice Terezy Nováko-
vé. Majitelem a správcem tohoto areálu jsou Lesy města Brna, 
a.s., které zde kromě výuky lesní pedagogiky pořádají celou 
řadu akcí.

Po dlouhosáhlé rekonstrukci se  brány areálu poprvé ote-
vřely v červenci roku 2016 při příležitosti oslav 550 let brněn-
ských městských lesů. Od  té doby se zde konají především 
akce určené široké veřejnosti. 

V letošním roce se v prostorách areálu uskutečnilo bezmá-
la 15 akcí. K těm největším patřila například Svatojánská noc, 

Historické odpoledne, Den s Lesy nebo Noční les. Plánujeme 
dělat akce pravidelně a uvítáme od vás zpětnou vazbu na pro-
běhlé akce, ale taky podněty na ty  další. 

V  září 2018 jsme v  areálu U  Mravence Lesíka otevřeli již  
8 naučnou stezku, která svými originálními interaktivními  
prvky, seznamuje návštěvníky na  10 stanovištích s  životem 
v lese, zpracováním dřeva či myslivostí. Součástí stezky je i vý-
ukový lesní polygon, umístěný  v korunách stromů  4 m nad 
zemí.  Z  polygonu je krásný výhled na  les a  krmelec, kde je 
možné zahlédnou srnky a  jiná lesní zvířata. Stezka je dlouhá 
1,6 km a  je vhodná i  pro maminky s  kočárky.  Pro veřejnost 
bude stezka přístupná v  době konání akcí a  jeden víkend 
v  měsíci. Podrobnější informace o  otevření areálu najdete 
od příštího roku na www.lesymb.cz.

V příštím čísle zpravodaje, vám přineseme informace o plá-
novaných akcích na příští rok a věříme, že si určitě vyberete. 

První akce v  roce 2019 v  areálu U  Mravence Lesíka    
„Vítání nového roku - táborák“  bude již 5. 1. Přijďte všich-
ni, kdo si chcete opéct špekáček, dát svařák, grog nebo si 
projít novou naučnou stezku.

                  Lenka Špirudová 
Lesy města Brna, a. s.                                                                                                                 

AREÁL U MRAVENCE LEsÍKA
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V pondělí 10. prosince se již tradičně sešly u kašny na Vavři-
neckém náměstíčku děti z mateřských a základních škol z Řeč-
kovic a  Mokré Hory. Náměstíčko pak zaplnili i  jejich rodiče, 
ostatní příbuzní a další zájemci, aby hned po úvodním slově 
pana starosty zhlédli jednotlivá představení svých ratolestí. 
Děti ze sebe vydaly to nejlepší - i navzdory chladnému poča-
sí. Celé odpoledne sice projasnilo sluníčko, ale teplota se po-
hybovala okolo bodu mrazu, a tak se mohli návštěvníci akce 
zahřát teplými nápoji, které tu pro ně byly nachystány, stejně 
jako malé dobroty pro ty nejmenší. I  přes nepříjemný chlad 
vyslechli všichni přítomní pásma koled a básniček naplněných 
vánoční atmosférou, čirou radostí a velkými očekáváními z blí-
žících se vánočních svátků. Akci příjemně doplňovala svými 
vstupy moderátorka Věra Müllerová. A nakonec došlo i na roz-
svícení vánočního stromku. 

Ing. Filip Hrůza, Ph.D. 
místostarosta 

VÁNOčNÍ sTROM 2018

V  průběhu měsíce listopadu 2018 
na našem úřadě – v příjemném prostře-
dí malé zasedací místnosti – probíhala 
akce pro děti ze sociálně znevýhodně-
ných rodin – Dílny animace. 

Po  tři pátky si měly děti (ve  věku 6 
až 15 let) možnost v  odpoledních ho-
dinách – po vyučování – pod vedením 
zkušených pracovnic Studia Scala (při 
Univerzitním kině Scala) vyzkoušet 
animování kreslených filmů. Podmín-
kou bylo mít chuť něco dělat, malovat, 
stříhat, mít fantazii. Pracovnice studia 
rychle naučily děti, jak vystřižené po-
stavičky před kamerou rozpohybovat, 
bez problémů to zvládly i  ty nejmenší. 
Děti zpracovávaly nejrůznější témata 
podle vlastních nápadů, od pohádek až 
po náročné téma koncentračního tábo-
ra z  druhé světové války.  Všem účast-
níkům se animování líbilo, byla to pro 
ně zcela nová zkušenost. Bez možností, 
které jim poskytl tento projekt, by se 
nejspíš k podobné činnosti nikdy nedo-
staly. Slavnostní projekce filmů animo-
vaných u nás i v dalších dvou organiza-

cích se uskutečnila v neděli 9. 12. 2018 
v 17:00 hodin v Univerzitním kině Scala. 
Děti v  rámci závěrečné projekce obdr-
žely DVD se všemi filmy, které vznikly 
v  průběhu dílen a  certifikát o  absolvo-
vání dílny. Filmy budou také zveřejněny 
na YOUTUBE kanálu Kina Scala.

Studio Scala již pátým rokem realizu-
je filmové workshopy a kurzy při Univer-
zitním kině Scala. Dílny jsou pořádány 
v  rámci projektu ‚Dílny klasické anima-
ce‘ v organizacích věnujících se sociálně 
znevýhodněným dětem. Celý projekt 
je financován Nadačním fondem Avast 
a Univerzitním kinem Scala. Tento pro-

jekt je zaměřen na  rozšíření povědomí 
o filmové a audiovizuální výchově a má 
za  cíl seznámit účastníky s  procesem 
vzniku animovaného filmu. 

Vzdělávací programy Studia Scala 
jsou pořádány pod záštitou Katedry 
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity. Aktivity Studia 
Scala probíhají za  finanční podpory 
Univerzitního kina Scala, Masarykovy 
univerzity, statutárního města Brna, Mi-
nisterstva kultury ČR, Jihomoravského 
kraje a společnosti Europa Cinemas. 

Bc. Stanislav Voneš,  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Dílny animace
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Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

Přejeme Vám šťastný rok 2019!

ŽÁKOVsKÝ VEčER 
22. ledna 2019 v 18:00 

v sále školy

VÝsTAVA
prací žáků výtvarného 

 oboru
v Moravské zemské knihovně 

leden 2019

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
v lednu 2019:

17. 1. v 18 h., sál školy

Žákovský koncert
23. 1. v 18 h., sál školy

Oborový klavírní koncert
28. 1. v 18 h., sál školy

Žákovský koncert
31. 1. v 18 h., sál školy

Hraje celá rodina 
– koncert žáků školy jejich rodinných 

příslušníků

Srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

DDM Frikulín připravuje:

Kreativci na Frikulínu
Na pololetní prázdniny připravujeme tvořivý program. 
Dopoledne Vás čeká keramická dílna a odpoledne si 
vyrobíme originální mýdlo. Těšit se na vás bude Ivča.

Jarní prázdniny s Frikulínem
Příměstský tábor pro všechny děti od 6 do 15 let. 
Zasportujeme si, vyrazíme na výlet, těšit se můžete 
na tvoření, hry na zahradě a vaření vlastního oběda.
Více informací najdete na našich stránkách. Těšit se 
na Vás bude Zuzka.

Klub Frikulín stále přijímá nové děti
ü	Dopolední program pro děti od 2 do 5 let
ü	Individuální přístup
ü	Malý kolektiv
ü	Pestrý program
ü	Zahrada a hřiště k dispozici
ü	Otevřené hodiny pro rodiče a děti formou  
 seznámení se s programem, prostředím a lektory
ü	Přijatelná cena formou permanentek
ü	Otevřeno od 7:00 do 16:00 hod.
ü	Pravidelné výtvarné akce s Klubem Frikulín 
 (společná keramika, plstění, pečení, besídky,  
 divadlo a výlety)
ü	Stálý kolektiv lektorek

Další informace:  
Zuzana Červinková 
tel.: 721 079 626 
cervinkova@helceletka.cz

Pravidelné kroužky
Již během ledna se můžete hlásit do kroužků, které za-
čínají od 1. 2. 2019. Pro více informací o nabídce krouž-
ků navštivte naše webové stránky www.helceletka.cz.

Další informace: 
Ivana Bláhová 
tel.: 775 174 463 
frikulin@helceletka.cz

DDM Helceletka
Pobočka FRIKULíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463
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 Jsme vaši specialisté z Řečkovic :)
"Na vás!"

www.rkokno.cz734 319 616

Kořískova 47, 621 00 Brno

Tak už se za námi na to kafe stavte ;)

Již 10 
let s Vámi!

Placená inzerce

Zájmové činnosti ve školní družině poskytují všem dětem 
možnost seberealizace a  uplatnění. Prostřednictvím předem 
promyšleného vzdělávacího plánu, zaměřeného na  sezna-
mování se s našimi lidovými zvyky a tradicemi. Poskytujeme  
dětem příležitost vzájemně si pomáhat a spolupracovat, čímž 
se posilují sociální vazby.

Školní rok ve školní družině byl tradičně zahájen sportov-
ním odpolednem na  hřišti, které jsme pořádali na  uvítání  
nových prvňáčků. Děti se při sportovních soutěžích lépe se-
známily  a poznaly. Konec října byl ve znamení halloweenských 
oslav. Dětmi  nazdobené dýně vytvořily podzimní výzdobu.

Helloweenské odpoledne prožívaly děti v  maskách,  plnily 
různé úkoly a soutěžily.

Adventní čas jsme zahájili výrobou adventních věnců –  
maminky, tatínkové i  babičky si společně s  dětmi vytvářeli  
adventní věnce a  drobné dekorace. Čertovské veselení –  
tanec, soutěže a  hry s  čertem, andělem a  Mikulášem –  
nás naladilo na tu správnou předvánoční pohodu. Prosincové 
dny byly ve znamení tvoření a vyrábění  přáníček, vánočních 
ozdob a drobných dárečků. Svými výtvory jsme se  pochlubili 
na výstavce, kde již tradičně největší úspěch sklidily výrobky 
dětí z keramického kroužku.

Mgr. Pavlína Dubanská 
vedoucí ŠD

Zvyky a tradice 
ve školní družině

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kde: Sokolovna v  Řečkovicích  Vážného 19 
Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice               
                                  Vstupné (na místě bez předprodeje):      dospělí  40,- Kč 
                                                           děti       20,- Kč 
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PLACENÁ INZERCE
HLEDÁM na objekty v Brně vrátné a recepční i s OZP na HPP  
a zkr. úvazek. Dobré mzdové podmínky. Volejte: 602 595 682

ZEDNíK, MALíŘ, NATĚRAČ, www.mkbrno.cz, T: 732 646 047

HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, rekonstrukce 
koupelen, bytů, práce tesařské, pokrývačské, klempířské, truhlářské, 
zdr. instalace, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad, 
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám.  
Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, nově otevřeno.  
Banskobystrická 34, Tel. obj. 607 969 892

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

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

MALíŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

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

VÝUKA francouzštiny i odborné (právo) poskytuji na Žitné 13,  
Brno-Řečkovice se satelitem a TV 5 Fr. Odborné překlady z Fr  
a do Fr (právo, Ekonomika, obchod) pro soukromníky a podniky,  
tel. 549 274 396, mobil 724 521 733, email: vpochyla@seznam.cz

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

Oznámení – MUDr. Ivo Trubák, specialista ORL, oznamuje změnu 
ordinačních hodin v ambulanci Brno, Banskobystrická 87, 
od 1.1.2019 
PO 7.30 – 11.30, 12.00 – 14.00 
ÚT 11.00 – 13.00, 13.30 – 19.00 
ST 7.30 – 11.30, 12.00 – 14.00 
ČT 11.00 – 13.00, 13.30 – 19.00 
PÁ 7.30 – 11.30, 12.00 – 14.00 
Děkuji všem svým pacientům za pochopení a přeji vše dobré  
v novém roce 2019.

PRONAJMU garáž na ulici Kárníkova. Tel: 723 972 751

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

ELEKTRIKÁŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,  
hromosvody. Tel: 608 850 834

PŘIJíMACí ZKOUŠKY na SŠ! Ve Vráně po škole (Vránova 39,  
Brno-Řečkovice) otevíráme od ledna další kurzy. Matematika  
pro 9. ročník: úterý 18.00 – 19.30 hod, pátek 14.30 – 16.00 hod.  
Český jazyk pro 9. ročník: pátek 16.00 – 18.00 hod.  
Začínáme v týdnu od 14. ledna 2019.  
Více na www.vranaposkole.cz nebo na tel.č.: 776 649 500

ZŠ Horácké náměstí 
 podporuje učební obory 

a aktivitu žáků
Nejen žáci druhého stupně, ale i žáci pátých tříd naší školy 

se před nedávnem zúčastnili „Festivalu vzdělávání“ spojeného 
s „Veletrhem středních škol“. Ptáte se, proč už žáci pátých roč-
níků? Cílem této akce nebyla totiž jen prezentace jednotlivých 
středních škol, jak jsme byli doposud zvyklí, ale také praktické 
seznámení s  různými učebními obory. Žáci se zde mohli se-
tkat například s  profesí pekaře, automechanika, kadeřníka, 
zdravotníka, ale i s těmi méně známými profesemi, jako jsou 
například zámečník či řezník. Pro děti zde byla připravena 
jednotlivá stanoviště, kde si mohly samy vyzkoušet danou 
profesi. Tento zážitek může také následně žákům usnadnit vý-
běr střední školy. Jediným nedostatkem, který shledávali žáci 
na této události, bylo málo času, jenž jí byl vyhrazen. 

S  touto akcí byla spojena také projektová výuka na  naší 
škole, během které žáci osmého ročníku učili žáky pátého roč-
níku. Páťáci si hravou formou zopakovali, jaká povolání znají, 
a popřemýšleli nad tím, co by jednou sami chtěli dělat. A aby 
se také něčemu přiučili, byly pro ně připraveny anglické hry, 
v  nichž se dozvěděli, jak se různá povolání řeknou anglicky. 
Pro osmáky to byla také nová zkušenost, protože si mohli vy-
zkoušet roli učitele. Někteří žáci totiž už přemýšlí o této profesi. 

Roman Růžička 
ZŠ Horácké náměstí

Feuersteinovo instrumentální  
obohacování je unikátní seberozvojová metoda  
pro děti i dospělé, díky níž se učíme přemýšlet 

o tom, jak přemýšlíme.
Základní škola Horácké náměstí od února 2019  

otevře kurz FIE pro dospělé. 
Přijďte si vyzkoušet, jak se s metodou pracuje.  
Poté se můžete rozhodnout, zda budete chtít  

kurz navštěvovat.

POZVÁNKA  
NA UKÁZKOVOU LEKCI

FIE
Kdy?   28. ledna 2019 v 17:00 hodin
Kde?   ZŠ Horácké náměstí 13

Sportovec  
Řečkovic a Mokré Hory

Připomínáme, že až do 31. 1. můžete  
nominovat 3 sportovce a jednoho trenéra,  

funkcionáře či družstvo v rámci tradiční ankety 
naší městské části.

Svoje nominace posílejte na emailovou adresu: 
simonek@reckovice.brno.cz či foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn  
předseda komise sportu
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Novoměstský pohár 2018
Dne 3. 12., 4. 12. a 6. 12. 2018 proběhl již 12. ročník „Novo-

městského poháru“ ve  florbale.  Této akce se zúčastnilo cel-
kem 35 základních škol. Spolupráce s organizacemi BULDOGS 
BRNO a ASŠK při pořádání zmíněné akce byla na velmi dobré 
úrovni, takže třídění a náročný turnaj proběhl velmi dobře.

Výsledky:
1. místo ZŠ Slovanské náměstí, Brno,
2. místo ZŠ Otevřená, Brno,
3. místo ZŠ Milénova, Brno.
Florbalisté z naší školy se tohoto turnaje také zúčastnili, se-

hráli čtyři zápasy, které neprohráli, ale bohužel ani nepostou-
pili.

Velké poděkování patří prezidentovi Buldogs Brno panu 
M. Mikšlovi za podporu při organizaci turnaje, a zejména pak 
panu L. Haluzovi, školníkovi naší školy, jako hlavnímu organi-
zátorovi turnaje.  Ocenění patří také žákům 8. třídy za pomoc 
při organizaci.

Mgr. Dagmar Černá 
zástupkyně ředitele ZŠ Novoměstská

Cestujte s námi časem 
i fantazií

Jarní prázdniny se blíží a  Lipka chystá všem dětem 
rozmanitou nabídku jarních táborů. Na pracovištích Lipová 
a  Jezírko se připravují celkem tři tábory, dva příměstské 
a jeden pobytový.

Pracoviště Lipová v Pisárkách zve všechny děti ve věku 7 až 
12 let na Cestování časem. Na tomto příměstském táboře se 
vydáme do historie, abychom si zkusili, jak se žilo našim před-
kům. Čeká nás stloukání másla, výroba tvarohu, pečení chleba 
i tvoření z ovčí vlny, a nebude chybět ani výlet do přírody. A co 
by to bylo za cestování časem, kdybychom nezamířili i do bu-
doucnosti? 

Na Jezírko u Soběšic se mohou na příměstský tábor vypra-
vit děti od 7 do 12 let, aby si poslechly Povídání islandského 
elfa, tak se totiž tábor, který nám přiblíží radosti a strasti bohů, 
obrů, elfů, skřítků i lidí žijících v zemi ohně a ledu, jmenuje.

O  něco starší děti, 9-14 let, mohou na  Jezírku strávit celé 
‚jaráky‘. Novinkou letošního roku je pobytový tábor Pět neděl 
v Jezírku. Táborníci se na něm promění v dobrodruhy a vydají 
se na strastiplnou výpravu za vzácnými objevy. 

Podívejte se na další informace na www.lipka.cz/tabory a přihlaste 
se včas, ať se můžete na prázdniny těšit spolu s námi.

Amálka Čípková, Lipka

Žáci druhých tříd reprezentovali naši školu svým pěveckým 
vystoupením při rozsvěcování  „Řečkovického stromu“, které 
proběhlo 10. prosince 2018. Svým kulturním vystoupením 
také potěšili klienty Domova pro seniory na ulici Podpěrova.

Stěžejní akcí byl vánoční jarmark, pořádaný školou dne 18. 
prosince 2018. Velký dík patří všem zaměstnancům školy a žá-
kům, kteří tuto akci realizovali.

Zároveň Vám touto cestou děkujeme za  návštěvu školy 
a její podporu.

Mgr. Dagmar Černá 
zástupkyně ředitele  ZŠ Novoměstská

Předvánoční 
aktivity školy
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Speciálně upravená tramvaj pro-
jíždí Brnem a  preventivně ošetřuje 
trolejové vedení protinámrazovou 
složkou. Nanesená emulze eliminuje 
vznik námrazy a umožňuje tramvajím 
i  za  nepříznivého počasí plynulou jíz-
du. Do  ostrého provozu vyjela na  za-
čátku prosince.

Upravená služební tramvaj T3 je 
osazena dvěma pantografy – jedním 
klasickým a druhým, který na trolejové 
vedení při jízdě nanáší protinámrazo-
vou emulzi. Tímto způsobem už několik 
let ošetřuje trolejové vedení upravený 
trolejbus. „Opatření se v zimním provo-
zu osvědčilo, námraza na vedení nepři-
lne, a pokud ano, dá se lehce odstranit 
bez poškození našich vozů. Proto jsme 
se rozhodli zařízení zakoupit i pro tram-
vaj,“ uvedl generální ředitel dopravního 
podniku Miloš Havránek.  Pantograf 
s pomocným zařízením stál podnik ne-
celý milion korun.

Zatímco zmíněný trolejbus používá 
k  ochraně ekofridex, u  tramvaje bude 

dopravní podnik testovat glycerinovou 
emulzi. „Budeme tak už během sezóny 
schopní porovnat, který způsob je efek-
tivnější,“ řekl vedoucí střediska technic-
kého provozu Tomáš Kadlec. „Jak často 
bude tramvaj do  ulic vyjíždět, vyplyne 
z testovacího provozu, ale v případě po-
třeby může jezdit i denně,“ dodal.

Vznik námrazy na trolejovém vedení 
mají omezit i speciální uhlíkové panto-
grafické lišty, které jsou umístěny běžně 
na všech tramvajích.  Jejich výhodou je 
měděná náběhová hrana, která vznik 
námrazy eliminuje.

Mgr. Hana Tomaštíková 
tisková mluvčí DPMB, a.s.

Dopravní podnik se připravil na zimu  
– speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání
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Proč zahodit to, co bylo?
Jednoduše na to navažte.

Aby to dobré v novém roce zůstalo
a bylo ještě lepší, přeje SAKO BRNO.

PF 2019

O váš odpad se postaráme i během vánočních svátků. V těchto dnech budeme kontejnery a popelnice vyvážet podle běžného 
harmonogramu. K jediné změně dojde na Nový rok v úterý 1. ledna, kdy svoz probíhat nebude a nahradíme ho v následujících dnech. 
Úterní vývoz popelnic tedy zajistíme ve středu 2. ledna a dále v prvním týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu vždy o jeden den.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřena budou jen o svátcích 24. až 26. prosince, 
na Silvestra a Nový rok.

I letos jsme připraveni na odvoz odstrojených vánočních stromků. Můžete je odnést na kterékoliv sběrné středisko nebo je nechat ležet 
u černých popelnic. Pokud je ale průměr kmene stromku větší než 5 cm, je nutné ho rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu si totiž se silnými a dlouhými částmi neporadí.

Placená inzerce

Výuka chemie na sPŠCH
Dne 12. prosince 2018 proběhla výuka chemie pro žáky  

8. třídy na Střední průmyslové škole chemické v Brně. 
Učitelé s našimi žáky měli možnost netradičním způsobem 

realizovat výuku chemie v  motivačním centru i  v  nadstan-
dardně vybavených laboratořích této odborné školy.

Na  tuto aktivitu bude navazovat spolupráce se SPŠCH 
v rámci projektů v druhém pololetí tohoto školního roku.

 Mgr. Dagmar Černá 
zástupkyně ředitele ZŠ Novoměstská
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Řečkovická zabíjačka
II. ročník

19. 1. 2019 od 9 hod
areál bývalého pivovaru, Palackého nám. 9

Přímo na místě si můžete pochutnat na  
černé polévce, ovaru s křenem a hořčicí,  

zabíjačkovém guláši,  
krkovici na rožni…

S sebou si můžete odnést  
jitrnice, jelita, prejt, tlačenku, škvarky,  

škvarkovou pomazánku, sádlo,  
klobásy, paštiku, domácí uzené…

Akce se koná pod záštitou starosty Řečkovic Mgr. Marka Viskota.


