
Vážení spoluobčané,

přestože už máme za sebou první dva měsí-
ce roku 2018, rád bych vás ještě dodatečně 
informoval o  výsledcích hospodaření naší 
radnice v roce loňském. Mám radost, že se 

nám daří držet trend posledních let, kdy hospodaříme s  mírně 
přebytkovými rozpočty. Celkové příjmy dosáhly v roce 2017 ob-
jemu 112 miliónů korun, což je o 1,8 miliónu korun více oproti 
loňským výdajům.

Poměrně nedávno skončilo hlasování Brňanů o  projektech 
navržených k  financování z  participativního rozpočtu města. 
Z naší městské části uspěl projekt Obnova topolové aleje v Za-
milovaném hájku. Samotnou realizaci dostala za  úkol společ-
nost Lesy města Brna, výsadba proběhne na  podzim. Chodník 
k parkovišti v Žitné ulici, který bohužel v celoměstské konku-
renci neobsadil nejvyšší příčky, považuji za  velmi dobý nápad, 
který je rozumné podpořit, a  proto jej hned na  jaře vybuduje-
me za pomoci finančních prostředků městské části. Dále máme 
připravenu projektovou dokumentaci na  rekonstrukci parku 
na Novém náměstí. Zůstává pouze otázkou, zda se nám podaří 
tento projekt společně prohlasovat do příštího participativního 
rozpočtu města Brna nebo jej v  dohledné době uskutečníme 
z úrovně naší městské části.

Po  mnoha letech snah naší radnice o  zřízení přechodu pro 
chodce před školkou v  Tumaňanově ulici jsme se koneč-
ně významně posunuli vpřed. Průběžně jsme urgovali město 
Brno, protože se nejedná a nemůže jednat o investici naší měst-
ské části. Po mnoho let jsme magistrát upozorňovali na situaci 
v  tomto konkrétním místě, nebezpečnou z  hlediska všech pě-
ších, obzvláště dětí ze školky. Odbor investic Magistrátu města 
Brna přesto nepovažoval za nutné zařadit do letošního rozpočtu 
města potřebné finanční prostředky ani na zpracování projektu. 
Rozhodli jsme se proto změnit strategii a ve spolupráci s pracov-
níky společnosti Brněnské komunikace a náměstkem primátora 
Petrem Hladíkem se nám v  lednu podařilo zařadit přechod pro 
chodce v Tumaňanově mezi projekty finančně podpořené v rám-

ci programu Bezpečná cesta do škol. Ještě v tomto roce tak bude 
zpracována projektová dokumentace a hned v roce příštím je na-
prosto reálné vybudování kýženého přechodu.   

Dalším tématem na  Mokré Hoře je nepochybně výstavba 
chodníku mezi Mokrou Horou a  Jehnicemi. Jedná se o  spo-
lečný zájem naší i  sousední městské části. Jelikož se pozemky 
nacházejí na  jejich území, budou Jehnice také investorem této 
akce. S  ohledem na  finanční náročnost se bude postupovat 
po etapách, letos v létě začne výstavba prvního úseku ve směru 
od jehnické základní školy.

Zřejmě nejzávažnější téma na závěr. Patrně jste v médiích za-
znamenali, že město Brno připravuje konkrétní kroky ve směru 
k omezení parkování na svém území prostřednictvím zavedení 
systému tzv. rezidentního parkování. Jelikož se jedná o složi-
tou problematiku s výrazným dopadem na velkou část občanů 
města, věnuji se tomuto tématu uvnitř zpravodaje v  samostat-
ném článku. 

Marek Viskot 
 starosta
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Rezidentní parkování a parkování  
v Řečkovicích a Mokré Hoře

Jak jistě mnozí víte, město Brno se rozhodlo zavést na desít-
kách vybraných míst systém rezidentního parkovaní. Chce tak 
po  dohodě s  některými městskými částmi vyřešit problémy 
s parkováním občanů, kteří v příslušné lokalitě či ulici mají trvalé 
bydliště. Ti často se svými auty nemají kde zaparkovat, protože 
na místech v okolí jejich bydliště stojí firemní vozy, auta návštěv-
níků Brna apod. Typickou městskou částí s  těmito problémy je 
Brno–střed, ale vzhledem k tomu, že se k systému rezidentního 
parkování přidaly s některými lokalitami i  jiné městské části, je 
jasné, že tento problém v Brně je a postupně narůstá. Rezidentní 
parkování bude pochopitelně zpoplatněno a  s  každým dalším 
automobilem v  rodině bude tento poplatek výrazně narůstat. 
I tento nový systém parkování má svoje minusy, mezi které patří 
například i to, že rodinné či přátelské návštěvy budou mít v těch-
to zónách problém svůj vůz zejména přes noc zaparkovat.

Jsme si vědomi, že i  naše městská část má problémy s  par-
kováním, ale domníváme se, že komplikace, které by rezidentní 
parkování nám všem přineslo, zatím zdaleka nevyváží jeho klad-
né stránky a přínos pro nás jako řidiče. Jsme přece jen okrajo-
vou částí města Brna a architektura našich ulic i parkovišť, i když 
není ideální, nám všem ještě umožňuje parkovat, sice mnohde 
s problémy, ale omezení, která by rezidentní parkování přines-
lo, nám připadají větší a pro většinu z nás nepříjemnější. Proto 
jsme se rozhodli prozatím se k tomuto novému systému nepři-
dat. Neznamená to však, že nebudeme muset některé parkova-
cí lokality regulovat. Typickým příkladem je veřejné parkoviště 
před zdravotním střediskem a  lékárnou na Vránově, před rad-
nicí apod., kde jsou často zaparkována auta majitelů, kteří ne-
bydlí v  naší městské části a  ani nejsou z  Brna. Dojíždějí denně 
do Brna za prací, svoje auto odloží v blízkosti MHD a tramvají se 
pak dopraví do práce. Odjíždějí tak od nás často až ve večerních 
hodinách. Blokují tak parkovací místa pro naše občany, kteří po-
třebují navštívit lékaře, lékárnu, školu, úřad apod. Právě proto 
hodláme na těchto místech bezplatné parkování časově omezit 
na dobu nezbytně nutnou k vyřízení výše popsaných záležitostí. 
Možná máte někteří z vás na celou problematiku odlišný názor 
nebo byste nám chtěli říct svůj poznatek. Budeme jistě rádi, když 
nám jej jakoukoli formou sdělíte. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 14. mimořádné schůzi 7. února 2018 rada:
● schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakáz-

ky na stavební práce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště 
při ulici Novoměstské“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení, a ustanovila komisi pro otvírání obálek s nabídkami účast-
níků výběrového řízení a komisi pro posouzení a hodnocení nabí-
dek na plnění veřejné zakázky.

Na své 46. schůzi 14. února 2018 rada:
● schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ma-

lého rozsahu na stavební práce „Výměna vstupních dveří do bytů 
v domech Novoměstská 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, Brno
-Řečkovice“,

● schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 
Horácké náměstí 13 – pracoviště Uprkova, Brno-Řečkovice“, 

● schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Škré-
tova za účelem uspořádání akce pro děti ve spolupráci s Městkou 
policií Brno dne 24. 4. 2018,

● navrhla Zastupitelstvu města Brna jako další výjimečný případ, 
při němž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při 
němž nemusí být doba nočního klidu dodržována, Charitativní 
festival BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v noci ze soboty 15. 9. 
2018 na neděli 16. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 
do 6:00 hod.

Na svém XVIII. zasedání 22. února 2018 zastupitelstvo městské 
části:
● vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části, pl-

nění rozpočtu VHČ (bytového hospodářství) a zápis výsledku in-
ventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017,

● schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje v  rámci programu Individuální dotace JMK 2018 
ve výši 2 mil. Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstev-
ní, Brno-Řečkovice – II. etapa.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání rady městské části

PRONÁJEM GARÁŽE
MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora nabízí k  pronájmu garáž 

bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 815/31 v k.ú. Řečkovice (při ulici 
Podpěrově).

Nabídky s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a s návrhem měsíčního ná-
jemného přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou 
zájemci podat do  31. 3. 2018 v  písemné formě osobně nebo 
poštou v  uzavřených obálkách, označených adresou uchazeče 
a nápisem „NEOTEVÍRAT – pronájem garáže“.

Další informace poskytne p.  Daniela Širhalová, OSM, ÚMČ 
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno,  
tel. 541 421 722.

Odbor správy majetku
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Termíny čištění místních komunikací v roce 2018
V letošním roce bude čištění komunikací 

zahájeno jako obvykle na  přelomu března 
a  dubna. Chodníky budou od  zimního po-
sypu čištěny již od  druhé poloviny března 
v  závislosti na  počasí. V  období od  konce 
května do listopadu budou ve třech cyklech 
vyčištěny místní komunikace a  parkoviš-
tě, seskupené do  bloků podle jednotlivých 
ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno 
v období letních prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání 
bude umístěno v souladu s platnými právní-
mi předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, v platném znění) a na zá-
kladě rozhodnutí (vydaného příslušným 
silničním správním úřadem) vždy 7 dní před 
plánovaným termínem čištění. Platnost pře-
nosného dopravního značení zákazu stání 
bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 
hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma 
Černý. Odtažená vozidla se budou umísťo-
vat na odstavnou plochu (parkoviště) na ad-
rese: Drážní 9, Brno-Slatina, v  areálu firmy 
„Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD 
z  ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Dráž-
ní“, tel.: 548  217  484, 602  737  673 nebo 
606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro 
městskou část zajišťovat dvě společnosti, 
a  to Šimek 96, spol. s  r. o., se sídlem Herčí-
kova 17, 612  00 Brno, odpovědný pracov-
ník pan Soukop, tel.: 736  484  708, a  FALKY, 
spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 
Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, 
tel.: 602  788  603. V  případě dotazů nebo 
připomínek týkajících se čištění místních ko-
munikací se obracejte na  Oddělení životní-
ho prostředí Úřadu městské části Brno-Řeč-
kovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 
nebo 541 421 745. 
 

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, 
BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ 
vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu 
k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 
44,  VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ –  
část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, 

TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru 
K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, 
LACINOVA, K ZÁPADI,  JELENÍ, DÍLY,  
TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná 
kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, 
PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 
40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  26. 3.   

Část č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom.,  
KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., 
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, 
SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, 
JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez 
MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, UPRKOVA vč. 
parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, 
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k  č. 1 a 10–11, 
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY 
PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů 
k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, 
GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, 
PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny 
(Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  27. 3.   
 
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, 
OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. 
parkovišť, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  
JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 
a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, 
BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, 
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův 
mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - 
obslužná kom., SKREJŠ 
TERMÍN:  28. 3.   
  
Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes 
stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské 
a k č. 11,  ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 
1 od parkoviště, BANSKOBYSTRICKÁ 178–
182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, 
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, 
LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY 
NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově 
a úseku k Prachárnám

Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x 
parkoviště od Podpěrovy, DRUŽSTEVNÍ 
4, DRUŽSTEVNÍ 12, MEDLÁNECKÁ 22–26, 
KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, 
KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, 
HORÁCKÉ NÁM. 4–5,  
HORÁCKÉ NÁM. 8–9 
TERMÍN:  29. 3.   
 
 Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, 
ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 
23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 
54 - za křižovatkou s Novoměstskou, 
MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8, 
DRUŽSTEVNÍ 16, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, 
HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, 
KOLAŘÍKOVA 3  pod „Vysočinou“,  TEREZY 
NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  3. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, 
ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. 
parkovišť,  FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, 
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN:  4. 4.

Čištění dopravně významných 
komunikací prováděné společností 
Brněnské komunikace, a. s.
Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez 
MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů 
a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO 
NÁM., HAPALOVA
TERMÍN:  19. 3. a 22. 10.
  
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN:  20. 3. a 23. 10.  

Ing. Pavel Stránský,  
oddělení životního prostředí    

Nabídka pronájmu kanceláře  
v bývalém pivovaru

Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora nabí-
zí k  pronájmu nebytový prostor (kancelář v  objektu  
bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se 
o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je mož-
né získat a  prohlídku nebytového prostoru dohod-
nout s  pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní  
Širhalovou na tel. čísle 541 421 722.
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Na kus řeči s Monikou Hofírkovou

Dnes jsem navštívila mateřskou školku na  samém konci Mokré 
Hory na ulici Tumaňanova. Školku vede již osmnáctým rokem paní 
ředitelka Monika Hofírková.
Dobrý den, paní ředitelko, připadl mi milý úkol připravit s Vámi rozhovor 
do seriálu „Na kus řeči s...“. Sama bydlím ve stejné ulici, ale protože jsme 
zde začali bydlet, až když naše dcera dávno odrostla školkovému věku, 
tak školku znám především zvenčí a  z  krátkých návštěv při volbách. 
Velmi se proto těším, co vše se o naší mokrohorské školce dozvím.
Vím, že školku začaly navštěvovat první děti v  květnu 1961. Je to tedy 
školka s historií dlouhou téměř 57 let. Můžete nám něco z této historie 
přiblížit?

Ano, ve  staré kronice se můžeme dočíst, že slavnostní otevření 
mateřské školy se konalo za účasti zástupců kraje, města a široké ve-
řejnosti dne 30. 4. 1961 v  15 hodin a  vyučování bylo zahájeno 10. 
5. téhož roku. V kronice se dále píše, že nastoupilo celkem 30 dětí, 
z toho 21 chlapců a 9 dívek. Ředitelkou se stala paní Vlasta Šedivá, 
dále zde pracovala učitelka paní Marie Proxová a  stravování měla 
na starost paní Zdenka Hořavová. Stavba školy byla provedena za po-
moci občanů, kteří zde přiložili ruku ke společnému dílu v Akci Z. Vý-
kopové práce začaly v roce 1958. Školu tehdy navštívila také redak-
torka p. Hlaváčková a uveřejnila v Brněnském týdeníku článek, který 
začínal slovy: „Malebný pohled do svěží zeleně, luk a lesů se otevírá 
z kopečka na kraji Mokré Hory. Dobře si kdysi dovedli vybrat brněnští 
velkoobchodníci Vichr, Lidl a další, kteří si tu postavili honosné vily. 
Ideální prostředí by bylo pro ozdravovnu nebo sanatorium. A právě 
zde stojí nyní nová, krásná budova mateřské školy.“

Naše mateřská škola byla postavena skutečně na  moc krásném 
místě a je obklopena přírodou, což je velké plus. Již dvakrát jsme také 
oslavili její narozeniny, a  to padesátiny a  pětapadesátiny, kdy jsme 
měli dny otevřených dveří, výstavy fotek, prací dětí, kronik, vystoupe-
ní na školní zahradě atd. Prostě jsme měli takový pěkný den.
Je to vlastně několik generací dětí, které tuto školku navštěvovaly. 
Pozorujete, že se něco zásadně změnilo?

Za  ty roky se zde již vystřídalo skutečně hodně generací dětí, 
a nyní k nám už vodí děti rodiče, kteří sem také kdysi chodili a kteří 
občas vzpomínají, jaké tu to bylo. Určitě se toho změnilo hodně, to 
by myslím dalo i na další rozhovor. Lidé dříve měli k sobě tak nějak 
blíž, a co je hlavní, žili více v poklidu, a hlavně pomaleji. I přes všech-
ny moderní vymoženosti je ta naše doba nějak příliš hektická a také 
zrychlená a  má to dozajista dopad na  nás všechny, a  samozřejmě 
i na děti. Často všichni kolem sebe slýcháme: „Nemám čas…,“ ale my-
slím si, že to nejdůležitější je udělat si právě ten čas na svoji rodinu, 
na sebe a také na naše děti. Jinak děti byly a stále jsou bezprostřední, 
upřímné, dobrosrdečné a dokáží nás dobíjet svojí nezdolnou energií, 
a co jim zůstává, je i to, že si prostě chtějí hrát a být samy sebou. V této 
souvislosti se mi velice líbila slova Jaroslava Duška o tom, že když byl 

malý, tak moc rád jen tak „bloumal“, a že nám všem v dnešní době tak 
trochu to „bloumání“ chybí. 
Pamatuji se, že když jsem navštěvovala jinou školku sama, tak jsme my 
děti měly rády, když jsme občas měly povoleno jít do  skladu starých 
hraček a  mohly si s  těmi nepoužívanými, vyřazenými hračkami hrát. 
Našli jste i zde nějaké „poklady“?

Jistě, tyto „poklady“, jak říkáte, mají duši a  také svoji historii. 
Ve  školce ještě teď pár takových hraček máme, např. staré kovové 
„kolobrndy“, které sice už vyšly z módy, ale jsou ještě po těch letech 
funkční. Také staré kočárky a panenky a různé dřevěné hračky nadále 
plní svoji funkci. Bohužel děti před těmito hračkami v dnešní době 
dávají přednost elektronice, a je u nich méně rozvíjena hravost a fan-
tazie.
Můžete nám prosím současnou školku představit? 

Naše mateřská škola Paraplíčko má v současné době dvě odděle-
ní, Sluníčka a Kapičky, a v každém je zapsáno 25 dětí, takže kapacita 
je celkem 50 dětí. Mateřská škola byla rozšířena o další třídu v rám-
ci přístavby, která byla zahájena v  létě roku 2012. Kolektiv zaměst-
nanců je stálý, a téměř všichni jsou tzv. místní, což je pozitivní. Jsme 
celkem čtyři učitelky, do  tohoto počtu se řadím i  já, ředitelka plus 
učitelka v  jedné osobě. Všechny jsme kvalifikované s  dlouholetou 
praxí ve školství. Také nesmím zapomenout na dvě zaměstnankyně 
v provozu. Starají se s láskou a úsměvem o to, aby vše fungovalo tak, 
jak má. Vždy jsou ochotné s  čímkoli pomoci. V  letošním roce nám 
také pomáhají dvě asistentky, a to je veliká výhoda. V září nastoupily 
nové děti, některé i ne tříleté, takže to bylo docela pro všechny nároč-
né. Jsme taková trošku mezinárodní školka. Máme tady děti syrské, 
bulharské, ukrajinské, slovenské a  maďarské národnosti, nově také 
jednoho přistěhovaného chlapce do Mokré Hory z Nového Zélandu. 
Ale děti si velice rychle na  všechno zvykají a  cítí se u  nás, alespoň 
doufám, i přes jazykové bariéry dobře. Snažíme se pro to dělat ma-
ximum, aby tomu tak bylo. Důležité je vytvořit klidnou a pohodovou 
atmosféru k tomu, aby k nám děti chodily rády a aby jim v naší školce 
bylo dobře.
Co dětem školka Paraplíčko nabízí za aktivity, zájmové kroužky?

Určitě máme různé aktivity, tak jako v ostatních školkách, i když 
kroužky bych to nerada nazývala. Děti společně s námi mohou na-
vštěvovat např. solnou jeskyni v Kuřimi a plavání na Ponávce. K nám 
do  školky také zveme různé umělce (divadla, hudební vystoupení, 
výukové programy, kouzelníka atd.) Několikrát do roka s dětmi jede-
me na zajímavé výukové programy, koncerty a výstavy. Jinak v rámci 
výuky se snažíme dětem předat různé schopnosti a vědomosti, kte-
ré máme. Jedna paní učitelka je tzv. dobrá v dramatice a tanci, a již 
několikrát se s dětmi úspěšně účastnila vystoupení mateřských škol 
nazvaného Mateřinka a  za  účasti rodičů Mezinárodního dne tan-
ce v Nedvědici. Druhá paní učitelka je hudebně a výtvarně nadaná, 
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inspiruje a  motivuje ostatní. Další paní učitelka se věnuje kerami-
ce, účastní se s dětmi soutěže Brněnský hrnek a organizuje společ-
ná tvoření s  rodiči a  dětmi. Nabízíme dětem od  všeho trochu, aby 
se všestranně rozvíjely. Daří se nám také spolupráce s  rodiči, která 
je založena na vzájemné důvěře, respektu a pomoci. V letošním roce 
budeme také čerpat finance z projektu, a tak máme v plánu uspořá-
dat pro rodiče zajímavá setkání a besedy na různá témata. Každoroč-
ně organizujeme společný Martinský lampionový průvod po Mokré 
Hoře. Několikrát do roka zveme rodiče na různá tvoření. Je milé, když 
se těchto akcí účastní i  školáčci, kteří si tak zavzpomínají na chvíle, 
kdy naši školku navštěvovali. Před Vánocemi se vždy sejdeme a nala-
díme se na adventní čas. Vydařená byla také akce ve spolupráci s pa-
nem Vlčkem, výtvarníkem a sochařem, Panovníci a panovnice očima 
dětí, kdy jsme uspořádali společnou výstavu výkresů dětí a  vznikla 
zajímavá sada pohlednic. V těchto výtvarných aktivitách pokračuje-
me s panem Vlčkem i nadále.

A ještě nesmím zapomenout na dvě zajímavé aktivity. Ta první je 
zapojení již třetím rokem do projektu Malý zahradník (pouze dvě MŠ 
z Brna). Partnerem projektu jsou společnosti Plastia a Agro. Každým 
rokem nám zasílají zdarma různé potřeby pro zahradničení. Minulý 
školní rok jsme si s dětmi ze semínek vypěstovali rajčata, která si děti 
přesadily do květináčů právě od firmy Plasita a odnesly domů, aby se 
o ně staraly i přes léto. V minulých letech jsme pěstovali také zeleninu 
na  polévku, ředkvičky, jahody, salát… Druhá aktivita je spolupráce 
s neziskovou organizací Gengel, která usiluje o uchování starých kra-
jových a rodinných odrůd různých plodin. S dětmi se nám podařilo 
vypěstovat fazole, merlík všedobr a od jara máme také vysetou naťo-
vou cibulku. Tyto aktivity s dětmi dělám ráda já, protože mě to baví, 
a také proto jsem před třemi lety absolvovala roční studium a zastá-
vám funkci koordinátorky ekologické výchovy na naší škole.
To je jistě pro děti velmi zajímavé a přínosné. Vy však máte na starosti 
i  běžný provoz a  údržbu celé budovy. V  roce 2012  proběhla přístavba 
školky. Jak náročné to bylo? Stavělo se vlastně za provozu…

Abych pravdu řekla, na  toto období nevzpomínám moc ráda, 
protože to bylo pro nás všechny hodně, hodně náročné. Jak jsem již 
zmínila, přístavba byla zahájena v červenci roku 2012 a po kolauda-
ci v  září 2013 začala fungovat druhá třída. Vše probíhalo za  provo-
zu, nemohli jsme s dětmi využívat školní zahradu, řešila se spousta 
problémových situací atd. Ale vše je již za námi, dopadlo to dobře, 
přístavba se povedla, líbí se, a  to je důležité. Postupně se poté ješ-
tě dokončovaly terénní úpravy školní zahrady i prostor před školkou 
(výsadba, nový plot s brankou apod.) Je pravda, že jednotřídka měla 
svoje kouzlo, ale už jsem si zvykla, že jsme teď větší škola, a doufejme, 
že to kouzlo neztratila.
Máte nějaké další plány ohledně budovy a prostor?

Plánů mám hodně, ale občas mám pocit, že na ně už nějak chybí 
energie. Čím dál větší administrativní zátěž nás všechny myslím v po-
sledních letech docela zavalila. 

Ale nyní již budova jako taková má téměř vše, co potřebovala vy-
lepšit. Střecha je v pořádku (výměna krytiny v roce 2008), nová plasto-
vá okna (také v roce 2008), proběhla také rekonstrukce umývárny, WC 
pro dospělé (v roce 2009). Dále probíhaly opravy plotů, vjezd s novou 
bránou, výměna linoleí, kachliček, opravy sklepů, vybudování kera-
mické dílny atd. Za těch dvacet let, co působím v této mateřské škole, 
snad nebyl rok, kdy se nic nedělalo! Ale co je ještě potřeba udělat, tak 
to je výměna již nevyhovujících herních prvků na dvoře MŠ. Toto se 
již řeší se zřizovatelem, takže se děti brzy dočkají. Už se moc těšíme. 
Může Vám být v něčem nápomocen zřizovatel školky? 

Samozřejmě, je nám nápomocen tím, že našel způsob, jak získat 
finance na  tuto akci. Pan starosta Mgr.  Marek Viskot osobně přijel 
s projektanty a na místě jsme si ujasnili, jak by to vše mělo asi vypa-
dat. Musím podotknout, že v  posledních letech se zřizovatel velice 
snaží vylepšovat školská zařízení v naší obci. Za to jim patří velké díky, 
protože budovy i jejich zahrady to moc potřebovaly. 
Mokrohorská školka je zasazena v  nádherné, přes 3000 m2 velké 
zahradě. Tu Vám asi některé školky závidí. Už jste mluvila o  pěstování 
zeleniny. Jak zahradu využíváte dále? 

Tato zahrada je skutečně veliká, a to také hlavně na údržbu. Doce-
la rozsáhlý prostor je i před MŠ, kde je také pár herních prvků a nově 
osázený záhonek. Trávník také zdobí dřevěné sošky různých živo-
čichů a hmyzí domeček. O dvoře jsem se již zmínila, tam bude pro-

bíhat výměna herních prvků. Potom je další část zahrady, kde máme 
vyvýšené záhony, domeček a různé dřevěné dekorace. Nechybí ani 
kompostéry. Tuto část zahrady  stále dotváříme v přírodním duchu. 
Ve spolupráci s  již zmíněným sochařem Patrikem Vlčkem, který má 
u nás ve školce již třetího syna, jsme společně s ostatními rodiči a také 
dětmi vybudovali hmatový chodníček a na jaře nám přibude dřevěný 
hudební nástroj dendrofon, také z díla pana Vlčka. Poslední část za-
hrady je sad, kde jsou staré odrůdy stromů a nově byly vysazeny nové 
stromky a nějaké bobulové ovoce.
Přijde mi, že v  případě mokrohorské školky se stírá rozdíl mezi lesní 
a klasickou školkou. Z obou variant se bere vaše školka to nejlepší. Jak 
to vidíte Vy?

To nemohu posoudit, jestli je naše školka to nejlepší. Kousek 
od  nás je lesní školka Sýkorka - a  delší dobu již uvažuji o  navázání 
nějaké bližší spolupráce s touto školkou. Při svém studiu jsem osobně 
navštívila pár zařízení tohoto typu a hodně věcí se mi tam líbilo. Je to 
rozhodně otázka vkusu a rozhodnutí rodičů, ale pobyt dětí v přírodě 
je myslím to nejlepší, co jim můžeme nabídnout, protože dost jsme 
se od přírody stylem života odtrhli.
Teď, jestli dovolíte, bych se zeptala na  něco z  Vašeho soukromí. 
Od  společné známé vím, že bydlíte trochu netradičně, ale o  to víc 
romanticky. Jaké je bydlení uprostřed lesů u rybníka v bývalém vlakovém 
nádraží?

Je to bývalé vlakové nádraží Jehnice a tento objekt jsme koupili 
na inzerát před 25 lety původně na rekreaci, ale již 20 let tam bydlíme 
natrvalo. Bydlení je tam krásné, klidné, hned za domem je les a před 
domem rybník, na vlak jsme si zvykli a já už bych rozhodně neměnila. 
Protože jsem sama dříve učila, vím, že je to povolání psychicky náročné. 
Jak odpočíváte, nabíráte nové síly do další práce s dětmi?

Pro mě nejlepší odpočinek je taková moje zahradní terapie na za-
hradě, kterou jsem si postupně tvořila v přírodním stylu a v roce 2012 
jsem získala i  plaketu Přírodní zahrada, a  z  toho jsem měla a  mám 
radost. Od minulého léta jsou na mojí zahradě také tři včelstva, a to 
je nový koníček. Chodím také na včelařský kurz, to abych včelkám co 
nejvíce porozuměla. Ještě taková moje vášeň je houbaření, a to dobí-
jím baterky v lese. S dětmi ze školky občas moji zahradu také navští-
víme a jsem ráda, když se jim tady líbí. Samozřejmě se také s láskou 
věnuji svojí rodině, která mě v mých aktivitách podporuje.
S dětmi je často veselo, je však nutné je i vzdělávat a trochu i vychovávat. 
Zaměřujete se nějak speciálně na  výchovu k  slušnému chování? Přijde 
mi, že toho není nikdy dost.

To máte pravdu. Dětem je tuto dovednost potřeba vštěpovat už 
od malička. Ale je to někdy trošku problém i u dospělých. Dítě třeba 
hezky pozdraví, když někam přijde, a dospělý nic…Také úcta ke stáří 
je nyní docela ožehavé téma. Ve školce se snažíme dětem dát do vín-
ku slušné chování hlavně naším příkladem. 
V následujících téměř deseti letech se budou každý rok konat volby, tudíž 
se školka promění na  dva dny ve  volební místnost. Vnímají malé děti 
nějak tuto situaci? Ví od rodičů či od Vás, jak důležité je právo volit?

Volby se u nás ve školce konají vždy a pokaždé před jejich koná-
ním si s dětmi povídáme a máme různé aktivity na téma „Kde jsem 
doma“. Děti toto vnímají pozitivně, některé samozřejmě jdou k vol-
bám společně s rodiči a ve školce nám o tom povídají. Také vždy dělají 
společně s učitelkami výzdobu volebních prostor.
Na co se v nejbližší době těšíte?

Momentálně se nejvíce těším na jaro. Tehdy mám asi nejvíce ener-
gie a už se nemohu dočkat, až z úlu vyletí včelky, všechno se zazelená 
a já budu doma i s dětmi ve školce zase kutat v záhonku a budu spo-
kojená. To potom vše zvládám tak nějak lépe.
Náš rozhovor se pomalu blíží k závěru. Myslím, že pro děti je radost tuto 
školku navštěvovat. Je něco, co byste chtěla dodat, popřípadě vzkázat 
rodičům?

Ráda bych poděkovala rodičům, kteří se angažují finančně, mate-
riálně nebo prakticky. Většinou jsou to rodiče, kteří naši školku znají 
důvěrněji a mají s ní třeba i víceletou zkušenost. Také vzpomínáme 
s láskou na rodiče a děti, které již odešly do základních škol. Moc nás 
těší jejich návštěvy při našich společných akcích.
Paní ředitelko, moc děkuji za příjemné popovídání. A přeji krásné nejen 
jaro, ale i léto, podzim a zimu a pak zase dokola.

S paní ředitelkou Monikou Hofírkovou si povídala Dana Malíková
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Kavárničky pro rodiče  
na ZŠ Horácké náměstí

Naše škola se snaží používat při výuce metody a formy, které jsou 
založené na  aktivní práci žáků a  motivaci pro jejich další rozvoj. Je 
pro nás také důležité, aby i rodiče byli seznámeni s tím, jak u nás vý-
uka probíhá a na jakých základech je postavena. Z toho důvodu jsme 
využili možnosti nabídnout rodičům dětí z prvního i druhého stupně 
společná setkávání. 

Ve škole postupně zavádíme do všech ročníků výuku matematiky 
metodou prof. Hejného. Je důležité, aby i rodiče věděli, o co se vlast-
ně jedná. Rodiče mají proto možnost navštěvovat tzv. Kavárničky pro 
rodiče. Jedná se o šest odpoledních setkání v průběhu čtyř měsíců, 
kde je chceme seznámit s Hejného metodou ve výuce matematiky 
na druhém stupni naší základní školy.

První odpoledne proběhlo ve  čtvrtek 18. ledna. Bylo zaměřeno 
na obecné informace o metodě, na čem je postavena, o principech, 
o roli učitele a žáka. Rodiče si prohlédli učebnice a také se seznámi-
li s prostředími, ve kterých se s dětmi pohybujeme. Rodiče si mohli 
na vlastní kůži vyzkoušet některé matematické úlohy, se kterými se 
dříve nesetkali. Měli možnost vidět a  také si vyzkoušet některé po-
můcky, které využíváme v hodinách matematiky. Je velmi přínosné, 
aby sami prožili, jak výuka matematiky takovou metodou probíhá. 
Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne nejen pro autorku tohoto 
článku, ale i pro rodiče. 

Rodiče měli prostor pro svoje dotazy, a hlavně svá očekávání. Vět-
šina z nich se týká již připraveného programu pro další kavárničky. 
Účastníci tedy v příštích setkáních nepřijdou o informace, jak vypadá 
přechod z klasicky učené matematiky na Hejného metodu, jak doma 
pracovat, případně se učit s dítětem, jak to chodí v hodinách, jak to 
pak děti zvládnou u přijímacích zkoušek na střední školu atd. 

Další setkání pro rodiče žáků druhého stupně proběhnou 8. března,  
22. března, 12. dubna a poslední 26. dubna letošního roku, a to vždy 
od 16:00 do 17:30 na ZŠ Horácké náměstí. Podobné diskuze se konají 
také pro rodiče žáků prvního stupně. Aktuální informace týkající se 
mimo jiné i těchto kavárniček můžete sledovat na webových strán-
kách naší školy.

Všechna naše odpoledne na sebe budou navazovat, proto je do-
poručeno zúčastnit se všech šesti setkání. Pokud se však někdo ne-
mohl nebo se nebude moci na některé setkání dostavit, bude jistě 
přínosné navštívit alespoň některá z nich. 

Tímto programem se dozajista zvýší povědomí rodičů o vhodném 
zvolení této metody pro výuku matematiky, jelikož jsme přesvědčeni, 
že právě ona činí z matematiky mnohem zajímavější předmět. 

Mgr. Eva Blažová, učitelka na ZŠ Horácké náměstí a lektor Hejného metody

Podvečer deskových her
V pátek 19. 1. 2018 od 15 do 19 hodin se v jídelně ZŠ Novoměst-

ská 21 konal Podvečer deskových her. Celkem 26 dětských účastníků 
v doprovodu rodičů nebo prarodičů si vyzkoušelo karetní, deskové, 
logické a postřehové hry. Nálada byla výborná, všichni se snažili pro-
niknout do pravidel jim neznámých her. Někteří návštěvníci projevili 
značnou trpělivost při řešení hlavolamů. A pokud jste vše vyzkoušet 
nestihli, můžete se těšit, že úspěšnou akci brzy zopakujeme.

Mgr. Hana Slavíčková a Martina Hamanová

Nabídku našich akcí s podobnostmi najdete také na našem webu.

MOZAIKA,  1. 3. 2018, 18:30 – 21 hod.
Jednoduché, kreativní tvoření ze střepů různých barev  
a velikostí, skládání tvarů a obrazců. Techniku zvládne  
úplně každý, nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti  
s mozaikou. Jako podklad nám poslouží hliněný květináč, 
který bude k dispozici na místě  
i s materiálem na mozaiku. Místo květináče je možnost 
donést si vlastní variantu podkladu na mozaiku.
Cena: 300 Kč/dospělí, 200 Kč/děti - menší květináč.  
Je nutno se předem přihlásit u lektorky.  
Kontakt: markovajana@email.cz, tel. 734 100 477.

KERAMIKA S PEDIGEM,  14. 3. 2018, 18:30 – 20:30 hod.
Relax s keramickou hlínou pro dospělé a starší děti.  
Výroba podkladu pro oplétání pedigem, zdobení 2 ks  
hrníčků  netradiční technikou pomocí bublin.  
Keramiku je potřeba vypálit, akce bude rozdělena do 2 dnů.  
Na termínu opletení se domluvíme na místě.
Cena: 450 Kč/dospělí, celá akce, 300 Kč/děti. Je nutno se 
předem přihlásit u lektorky.  
Kontakt: markovajana@email.cz, tel.734 100 477.

VELIKONOČNÍ DÍLNY,  29. 3. 2018, 9- 13 hod.
Tvoření s programem pro děti o velikonočních prázdninách. 
9-10 hod. - jarní dekorace, vhodné i pro menší děti  
s doprovodem. Od 10 do13 hod.  malování kraslic různými 
technikami, vhodné od 6 let.
Cena: 1 hod 80 Kč, celý program 200 Kč.
Přihlašování a informace na našem webu.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽKU BABY HŇÁCÁNÍ
Kroužek v dopoledních hodinách pro děti od 1,5 roku  
s doprovodem. První hrátky s keramickou hlínou.  
Úterky 9:30-11 hod.
Přihlašování a informace na našem webu a viz kontakt 
v hlavičce.

TOČENÍ  NA KRUHU, individuální domluva 
Základy točení na kruhu i pokročilejší postupy.  
Pro starší děti od 10 let a dospělé. Na termínech je potřeba 
domluvit se s lektorkami. 
Zora Moudrá, 776 294 388, zora.moudra@gmail.com.
Renata Zajíčková, rencazaj@gmail.com, 731 313 461.
Renata Zajíčková, 731 313 461, rencazaj@gmail.com.

DDM Helceletka
Pobočka DOMINO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER
14. března 2018 v 18:00
27. března 2018 v 18:00
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7. 3.  - Jarní dílnička s Klubem Frikulín
Hravé dopoledne ve Frikulínku pro děti od 2 let. Děti mohou 
dorazit samostatně nebo s doprovodem. Společně budeme 
sázet obilí a jarní kytičky, péct domácí rohlíčky nebo zdobit 
jarní motýlky. Akce se koná v čase 9:30 – 11:30.  
Vstupné: 20 Kč/dítě, 80 Kč/dospělý.
Na akci je nutné se přihlásit.
17. 3.  - Velikonoční jarmark
Přijďte se spolu s Frikulínem jarně naladit. Těšit se můžete 
na výrobky od místních prodejců, dílničky nejen pro děti,  
pečení velikonočních jidášů, jarní občerstvení pro děti  
i dospělé. Otevřená bude také naše veliká zahrada. Akce se 
koná v čase 14:00 – 17:30, cena za jednotlivé dílničky: 20 Kč. 
24. 3. – Výroba velikonočních dekorací
Celé dopoledne budeme tvořit velikonoční / jarní věnce, oz-
doby na stůl nebo na dveře. Dílna je vhodná pro děti i dospě-
lé. Akce se koná v čase 9:00 – 12:00, cena dle velikosti výrobků, 
od 50 Kč. Na akci je nutné se přihlásit.
Již nyní najdete na našich stránkách nabídku táborů na léto 
2018. Vybírat můžete z programu Táborníček – tábory pro děti 
od 2 do 6 let. 
Tábory příměstské a pobytové pro školní děti od 6 do 15 let. 
Čas nástupu je od 7:30 do 16:30 hodin.

DDM Helceletka
Pobočka FRIKULÍN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v měsíci březnu 2018:

7. 3. v 18 h. 
Žákovský koncert

12. 3. v 19 h. 
Koncert společnosti B. Martinů

20. 3. v 18 h. 
Oborový smíšený koncert

22. 3. v 18 h. 
Koncert učitelů

26. 3. v 18 h. 
Žákovský koncert

Všechny akce se konají v sále školy.

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

Obvykle ve  svých člán-
cích v  ŘEČI příliš nevyjadřuji 
svoje výhrady k  brněnskému 
magistrátu. V  souvislosti s  udá-
lostmi posledních týdnů a  měsí-
ců na poli dopravy však považuji 
přímo za  povinnost vyjádřit svůj 
názor a  vyzvat k  široké veřejné 
diskusi.

 Počátkem února nás, stejně 
jako všechny ostatní brněnské 
radnice, oslovil náměstek primá-
tora Matěj Hollan s požadavkem, 
abychom projednali dokumenty 
týkající se zavádění systému tzv. 
rezidentního parkování (např. 

metodiku pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění, návrh ce-
níku parkování atd.). Na první pohled zarazí zjevný časový nepoměr, 
kdy městu trvá vyprodukování dokumentů přes tři roky a po měst-
ských částech je požadována reakce během jednoho měsíce. Poza-
stavit se však musím nad mnohem zásadnější věcí. Nedomnívám se 
totiž, že je žádoucí přicházet s takto závažnými opatřeními, ovlivňují-
cími dennodenní život mnoha z nás, aniž by byl celý systém důkladně 
prodiskutován s veřejností. Osobně bych očekával, že pan náměstek 
nejdříve, ideálně v  rámci loňského roku, zorganizuje diskuse s oby-
vateli města a  že se jich osobně zúčastní a  vysvětlí svoje důvody 
pro natolik radikální reformu, která ovlivní prakticky každého obča-
na v  našem městě. Rezidentní parkování nemusí nutně být špatná 
forma regulace dopravy. Ale v  případě uspěchaného přístupu se 
změní z dobrého sluhy ve velice špatného pána. Všichni máme pořád 
v  paměti skokové, stoprocentní zvýšení cen parkovného v  historic-
kém centru z přelomu roku, aniž by se dopředu řešilo, že parkovací 
automaty přijímají jenom mince. Přitom tato patálie je svými důsled-
ky zcela zanedbatelná proti důsledkům zavedení plánu rezidentního 
parkování.

Na  naší radnici jsme v  posledních letech věnovali pozornost re-
konstrukcím parkovišť a zvyšování kapacity parkovacích stání. Jedná 
se například o  Horácké náměstí, ulici Novoměstskou či Družstevní. 
Celková situace je v každém případě vzdálena stavu, s nímž bychom 
mohli být spokojeni. Těžko však hledat další prostory pro budování 
parkovišť nových. Jedním z  hlavních argumentů pro zavedení rezi-
dentního parkování je motivace mimobrněnských řidičů k  využívá-
ní tzv. Park and Ride parkovišť na okrajích města. Myšlenka to není 
v  základu špatná, ale musím se otevřeně ptát, kde budeme taková 
odstavná parkoviště v Řečkovicích a na Mokré Hoře hledat? 

Nalijme si tedy čistého vína, kam nás současný návrh dostává… 
Naše městská část je jednou z  okrajových městských částí, kde dle 
plánu pana náměstka mají stát auta lidí, kteří do Brna dojíždí za prací 
či studiem z okolí. Zároveň tu nejsou prostory na vybudování nových 
odstavných parkovišť, tudíž se bude parkovat na stávajících místech, 
především v oblastech napojení na městskou hromadnou dopravu. 
Městské části je navrhováno připojit se do systému rezidentního par-
kování, což by mimo jiné znamenalo, že bychom museli rozhodnout 
o  zatížení našich občanů zpoplatněním každého auta až devíti sty 
korunami ročně a každého druhého auta až devíti tisíci ročně. Plně 
chápu, že mnoho lidí tento návrh chápe jako cestu jak neoprávně-
ně a neopodstatněně tahat peníze z kapes občanů. Otazníků je po-
chopitelně daleko více, proto se domnívám, že by je členové vedení 
města a náměstek pro dopravu měli v první fázi důkladně vysvětlit 
veřejnosti. 

Ve  stejném duchu se k  návrhům vedení města postavil také 
Sněm starostů. Na  jeho únorovém zasedání jsme drtivou většinou 
hlasů starostů jednotlivých městských části přijali usnesení, ve 
kterém nesouhlasíme se současnou podobou návrhu rezidentního 
parkování z  důvodu nedostatečného projednání s  veřejností 
a městskými částmi. Dále starostové po  vedení města žádají 
zajištění dostatečného předběžného projednání této problematiky 
s veřejností v jednotlivých městských částech. 

Marek Viskot, starosta

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ I V ŘEČKOVICÍCH A MOKRÉ HOŘE?
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Až budu na penzi,  
chci chodit do KLASU

Placená inzerce

Nebojte se, nezbláznil jsem se. KLAS je KLub Aktivních Seniorů 
a před časem jsem o něm už v Řeči psal, možná si vzpomínáte. Lektor-
kou klubu je vedoucí sociálního odboru našeho úřadu paní Božena 
Trnková - a  je naprosto báječná. Zajišťuje program pro tři skupinky 
aktivních seniorů, tedy přesněji převážně seniorek.

Když mě paní Trnková na  klub zvala se slovy, že už jsem u  nich 
dlouho nebyl, trochu jsem se polekal. Při poslední návštěvě jsem 
v konkurenci bystrých penzistů v paměťové soutěži rozhodně nevy-
nikal a jejich tanečky na židlích jsem jenom kazil. Ne že by to tento-
krát bylo lepší, ale o nějaký ten rok starší a kompletně šedivý jsem 
tentokrát do kolektivu lépe zapadl.

Na  programu klubu jsem se ani na  sekundu nenudil, povídání  
o  vitrážích by zaujalo každého. Sledoval jsem pozitivní a  přátel-
skou atmosféru kolem sebe a uvědomil si, že ve skutečnosti nejsem 
mezi nějakými usedlými důchodci, ale svěžími mladými lidmi, lidmi  
s mladou duší. Všechno prozrazovaly oči, bylo poznat, kdo stále zů-
stal uličnicí, šprýmařkou nebo zvídavou holkou. Zkrátka, chcete-li 
omládnout, přijďte do KLASU, a proto i já bych chtěl chodit do KLASU, 
až přijde můj čas.

Oliver Pospíšil, místostarosta

Program  přednášek   
na  II.  čtvrtletí  2018

                          
Klub seniorů Mokrá Hora 

v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

 4.  duben v 16:00 hod. Ing. Krutilová Jana 
 KAZACHSTÁN

18. duben v 16:00 hod. Ing. Novák Jaromír 
 KÁTHMÁNDú

 2.  květen v 16:00 hod. Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. 
 AFRIKA - POHOŘÍ RUwENZORI

16.  květen v 16:00 hod. Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. 
 SEVER ALBÁNIE

30.  květen v 16:00 hod. Mgr. Klementová Lollok Marie 
 NEPÁL I. 

13. červen v 16:00 hod. Čefelín Jiří  
 MAROKO

27. červen v 16:00 hod. Ing. Charvát Jiří 
 ISLAND

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Kvetoucí kaméliové keře, pěstované ve  zdejším  zámeckém za-
hradnictví, vyzdobí ve dnech 9. – 18. března 2018 knížecí apartmány 
i hostinské pokoje v prvním patře zámku v Rájci nad Svitavou. Roz-
sáhlá kolekce evropského, čínského a japonského porcelánu pochází 
z bohatých sbírek zdejšího zámku a doplní ji exponáty ze zámecké-
ho depozitáře. 

Otvírací doba zámku: Sobota a  neděle 9.00-17.00 hod., úterý- 
pátek 9.00-16.30 hod. Zavírací den pondělí 12. 3.

Plné vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč (děti nad 10 let, studenti,  
senioři nad 65 let). Děti do 10 let zdarma.

Zámecké skleníky s kvetoucími keři kamélií a odborným výkladem 
budou otevřeny od 1. 2. do 31. 3. 2018 denně kromě pondělí vždy 
od 9.00 do 15.00 hodin.

Možnost poradenství a  zakoupení jarních květin a  kamélií.  
Tel.: 721 319 377.

Další informace na www.zamekrajec.cz.
Dagmar Fetterová,  

emeritní pracovnice NPÚ v Brně

Kamélie v porcelánu  
– tip na výlet
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PLACENÁ INZERCE
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=Sleva 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz

MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

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

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.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, 
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, malířské  
a zahradnické práce. Podlahy a výškové práce. Tel.: 603 510 009

HODINOVÝ MANŽEL s dětmi 6 a 8 roků hledá pronájem bytu 2+1 
nebo 3+1 v RD nebo menší RD se zahradou nebo zahrádkou 
v Řečkovicích, Mokrá Hora, Královo Pole, Medlánky, Ivanovice  
dlouhodobě. Nabízím možnost provádění oprav i většího rozsahu 
dle domluvy nebo správu objektu. Děkuji za nabídku.  
Tel.: 603 510 009 email: bambussip@volny.cz.  
Zn. Od sklepa po střechu.

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

VYMĚNÍM byt 2+kk+garáž v lokalitě Duhová Pole za 3+kk+garáž+ 
sklep nebo větší plus doplatek taktéž v lokalitě Duh. Pole.  
Nebo koupím a prodám. Nejsem RK. Kontakt: mob. 776 288 595.

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

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů 
na klíč. Tel: 777 141 165, 773 518 654  NONSTOP.

English Evenings – angličtina všech úrovní – každé pondělí  
18:00-20:15, Kytnerova 12a (Medlánky). Zdarma.  
Join us for a fun interactive time and  challenge your English!  
eee.zde.cz Tel: 737 019 814

HLEDÁME ke koupi zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích  
a okolí. Tel.: 606 104 131

Mladá rodina HLEDÁ KE KOUPI rodinný dům v jakémkoli stavu  
v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky. Seriozní a rychlé jednání.  
Děkujeme za nabídku na tel: 722 476 894

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

úČETNÍ - nabízím vedení účetnictví a daňové evidence  
pro živnostníky a menší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH, 
daňových přiznání i kontakt s úřady. Spolehlivě a za rozumné ceny.  
Tel.: 607 646 302

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

HLEDÁM na hřbitově v Brně-Řečkovicích urnové hrobové místo. 
Spěchá. Tel: 724 792 405

HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 602 102 038

Pro babičku HLEDÁME menší byt 1+kk nebo  2+kk v Brně.   
Hotovost. Tel: 604 508 585  

Mladá rodina KOUPÍ byt 3+1  v Řečkovicích. Cenu respektujeme.  
Prosím, nabídněte! T: 602 185 147

Lékař KOUPÍ RD nebo pozemek k stavbě RD v Řečkovicích,  
příp. v okol. Telefon: 739 586 722 

ONLY HIS SE VRACEJÍ DO ŘEČKOVIC
Spolek Verbum et Musica již v Řečkovicích působí skrze spoluprá-

ci se zdejší  náboženskou obcí Církve československé husitské více 
jak 17 let. Za tu dobu pomohl obohatit společenský život v městské 
části nespočtem rozličných kulturních akcí a představení – od dvou 
autorských muzikálů místního rodáka a sólisty operní scény ND Pra-
ha Zdeňka Plecha přes výstavy, divadelní představení až po koncerty 
předních osobností domácí i zahraniční umělecké scény, mezi který-
mi nechyběli pánové Alfred Strejček, Štěpán Rak, Petr Kostka, Josef 
Somr, Jaroslav Tůma nebo Bohuš Matuš.

Až nečekané potěšení z  mimořádných kulturních prožitků však 
nejednou dokázali nabídnout také umělci, jejichž tváře nevídáme 
na televizních obrazovkách a jejichž jména nezdobí titulky domácího 
tisku. Ještě nyní si možná návštěvníci Sboru Páně vzpomenou na hře-
jivý pocit u srdce, když se vraceli domů po koncertu křesťanské ka-
pely ONLY HIS. Říká se totiž, že když se věci dělají s chutí a nadšením, 
na výsledku se to vždy odrazí. Mladí hudebníci potěšili přítomné po-
sluchače melodickými písněmi z vlastní tvorby, skrze které reflekto-
vali každodenní drobné strasti, stejně jako velké problémy současné 
doby. Hudba, jejíž upřímnost odráží osobní zkušenosti členů kapely, 
ale každým tónem a slovem poskytovala naději a nabízela směr lid-
skému životu skrze víru v Ježíše Krista.

ONLY HIS, kteří vznikli před více než osmi lety, decentním a nevtí-
ravým způsobem zprostředkovávají křesťanské poselství tápajícímu 
člověku moderní doby. Kapela se prezentuje precizním zpěvem (só-
lový projev se střídá s vícehlasým, stejně jako se mužské hlasy prolí-
nají se ženskými) i hrou na rozličné hudební nástroje.

ONLY HIS navštívili Sbor Páně naposledy před rokem. Ve článku, 
který později vystoupení mladých hudebníků hodnotil, bylo napsá-
no, že pokud do Řečkovic opět zavítají, bude se pro občany místní 

městské části jednat o  vítanou příležitost k  prožití výjimečného 
kulturního večera. Přijměte proto srdečné pozvání na  koncert sli-
bující jedinečný hudební zážitek.  ONLY HIS v Řečkovicích vystoupí  
17. března 2018 od 18:00 ve Sboru Páně. Místa je možno si rezervovat 
prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky 
na tel. čísle 776 032 149. Podrobnější a aktuální informace naleznete 
na webových stránkách www.verbumetmusica.com. Vstupné je dob-
rovolné.

Za náboženskou obec CČSH v Brně – Řečkovicích a spolek Verbum 
et musica

Mgr. et Mgr. Jakub Marša
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Kyjovští vinaři zabodovali
Odvážlivci, a bylo jich víc než čtyřicet, kteří přišli ve čtvrtek 1. úno-

ra, vzdor nastupující vlně chřipky a ošklivému počasí na radnici na se-
tkání s kyjovskými vinaři, jistě nelitovali. Čtveřice Moravských Slováků 
– František Kölbel, Daniel Čmelík, Jiří Kolaja a Pavel Hlavinka - dokáza-
la vytvořit při představování svých i svěřených vín skvělou atmosféru. 
Svým bezprostředním přístupem k prezentaci kyjovské oblasti a de-
gustovaných vín nádherným slováckým dialektem si získal nejmladší 
z vinařů, Daniel Čmelík, srdce přítomných.

Každý ze jmenovaných vinařů představil výběr 3-5 odrůd ze svého 
sklepa, nejčastěji ze sklizně roku 2017, ať už ze skupiny vín bílých, 
růžových či červených. Jednalo se o odrůdy tradiční, stejně jako ně-
které  novější. Vína suchá, polosuchá i  polosladká, čistě odrůdová 
nebo v kupáži, dříve celkem pejorativně označovaná jako „směsky“.  
O tom, že vínům jejich autoři rozumějí a vyrábějí je s láskou a ve špič-
kové kvalitě, svědčila jak vytříbená chuť, tak i ceny. Zájemci si měli 
možnost etiketovaná lahvovaná vína, nezpochybnitelně moravského 
původu, na místě zakoupit. 

Krásná atmosféra večera vyústila v  oficiální pozvání na  letošní 
ročník Kyjovských otevřených sklepů, který se uskuteční v sobotu 
9. června v Kyjově. Již nyní je možné si zakoupit přibližně za 500 Kč 
jednodenní vstupenku, zahrnující neomezenou degustaci v příjem-
ném a kulturním prostředí vinných sklepů a sklípků téměř 30 tamních 
vinařů. Ale pozor - těchto jednodenních permanentek bude prodá-
no jen omezené množství, to aby nedocházelo k přetížení kapacity 
sklepů a tím k případným strkanicím či konfliktům. Proto tedy možná 
i trochu vyšší cena.

Takže vy, komu se myšlenka na opětové setkání s přátelskými lid-
mi z Kyjovska zamlouvá, začněte už nyní s objednávkou vstupenek 
v turistických a informačních centrech ve všech větších městech. 

Za organizátory a obsluhující personál čtvrtečního večera. 
Dan Marek a Ivan Koláčný z výboru pro národnostní menšiny ZMČ

Na vernisáži v Evou Pilarovou

V  únoru na  naši radnici zavítali tři brněnští umělci. Návštěvníci  
Galerie Na radnici mohli ocenit originální fotografie Heleny Štefano-
vé a Evy Pilarové. Obrázky z Vysočiny a z okolí Břeclavi představil Mi-
roslav Daňhel. Vernisáž se konala v úterý 20. února a byla okořeněna 
zpěvem paní Pilarové. 

Ing. Vlasta Zelinková, členka komise kultury

Odpoledne s jubilanty
Dovolte mi, abych se 

s  Vámi podělila o  dnešní 
krásně strávené odpole-
dne. Jsem novou členkou 
komise sociální a zdravotní. 
Jedna z  náplní práce této 
komise je gratulace našim 
spoluobčanům k  jejich ži-
votnímu jubileu. A  já jsem 
dnes poprvé vyrazila do ulic 
se seznamem oslavenců. 
Chodíme ve  dvojicích, šla 
jsem s již zkušenou členkou 
sociální a  zdravotní komise 
paní Lenkou Vystrčilovou, 
která vše dopředu perfekt-
ně připravila, naplánovala 

trasu tak, aby jednotlivé návštěvy na  sebe navazovaly a  zbytečně 
jsme nebloudily. 

Nejdříve jsme na radnici vyzvedly balíčky s vínem a pochutinami, 
blahopřání od  pana starosty, seznam jubilantů a  mohly jsme začít. 
Hned první zastávka byla v Mokré Hoře u našeho pana souseda, to 
bylo milé překvapení pro obě strany. A pak další a další. Celkem jsme 
měly popřát 25 našim spoluobčanům. Několik jich nebylo doma, ti 
pak dostávají do schránky blahopřání a  lístek s  informací, že se pro 
balíček mohou zastavit na radnici. Někteří byli bohužel nemocní, pro-
tože v tomto období řádí chřipky a nachlazení. To se pak omlouvali, 
že nám nemohou podat ruce. Někteří byli trochu rozpačití, ptali se, co 
jsou dlužni, někteří překvapení, co se děje, někteří dojatí, že si na ně 
radnice vzpomněla, někteří nám popovídali, co je trápí, někteří nás 
oslovovali “slečny” :) a zvali nás dál. Všichni však byli neuvěřitelně milí, 
potěšení nejen z balíčku, ale především ze zájmu o ně. Přiznám se, že 
jsem z toho byla překvapená a dojatá i já. Určitě je to moc pěkná tra-
dice naše starší spoluobčany při příležitosti jejich jubilea navštěvovat 
a dát jim vědět, že na ně myslíme.

                                                                                               Mgr. Dana Malíková

Jitřenka DOLEŽALOVÁ 94 let
Lubomír POSKER 92 let
Milada KOLYBELNÍKOVÁ 91 let
Ing. Josef JAKUBKA 91 let
Walter NOVÁK 90 let
Ludmila HŮLOVÁ 85 let
Jan NĚMEC 80 let
Vladimír KUPSKÝ 80 let
Jan KANSKÝ 80 let
Věra JAKEŠOVÁ 80 let
Marie JAROŠOVÁ 80 let
Jiří HOTÁREK 80 let
Luděk FIALA 80 let
Jiří MIHOLA 80 let
Zdeňka KAMENÍKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – únor 2018
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Sportovní program na BŘEZEN:
Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. liga muži (stadion Srbská) 
10. 3.  Zbrojovka Brno : Mladá Boleslav 17:00 hod. 
31. 3.  Zbrojovka Brno : Karviná 17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Basketbal - ŽBL (nová hala) 
10. 3.  KP Brno : Loko Trutnov 15:30 hod. 
17. 3.  KP Brno : Žabiny 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
VKKP Brno, nadstavbová část 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Volejbal – Extraliga mužů (nová hala) 
10.3.  Brno : Benátky nad Jizerou 18:00 hod. 
aktuálně na: www.volejbal-brno.cz

Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
10. 3.  KP Brno : Kopřivnice 17:00 hod. 
24. 3.  KP Brno : Nové Veselí 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
Bulldogs Brno, nadstavbová část 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na  měsíc DUBEN zasílejte nejpozději do  15. 3. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

TIP MĚSÍCE:
23. 3. Sportovec MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Slavnostní vyhlášení tradiční ankety
15:00 hod. – velký sál řečkovické radnice

Basketbalistky KP Brno v čele s olympioničkou Ilonou Burgrovou  
(první zleva) i s hráčkami z Řečkovic Gabrielou Andělovou (čtvrtá zleva) 
a Monikou Satoranskou (třetí zprava) se v doprovodu zastupitele naší 
městské části a generálního manažera klubu Richarda Foltýna prezen-
tovaly v Olympijském parku v Brně.

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2018.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního 
výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
26,2 mil. Kč, což je téměř o 2,5 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 2 386 037 Kč, 
což je o 400 tis. Kč více než loni.Trikralova

sbirka2  18

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18

V Brně-Řečkovicích, Mokré Hoře 

a Jehnicích se vykoledovalo 160 880 Kč

DĚKUJEME VÁM!
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POZVÁNKY

OBRÁZKY MALOVANÉ SRDCEM
V  březnu v  Galerii Na radnici při-

vítáme také výtvarnici paní Irenu 
Hudcovou. Intenzivně se věnuje 
krajinářství, květinám a  malbě zátiší 
v technice akrylu a oleje. Kompozice 
jejích obrazů s  tlumenými barvami 
i  s  působivými detaily je doplněna 
vyjádřenou abstrakcí tvaru. Uvidíme 
krajiny, které nás okouzlí svojí nála-
dou. Její nejoblíbenější technika ma-
lování je olej na plátně.

Na  radu své učitelky malby paní 
Jany Grygarové nechala své ruce vést 
svou představou a srdcem. Proto za-
čala nazývat své obrázky „malované 
srdcem“. Život není vždycky zrovna 

snadný, ale když člověk v  něm najde něco, co ho dokáže pohladit 
po duši a přináší mu radost, nebo dokonce potěší i jiné, tak je hned 
veselejší a krásnější.

Výstava bude zahájena vernisáží ve  čtvrtek 22. března  
v 17 hodin a potrvá do neděle 1. dubna 2018. Otevřena pro veřejnost 
bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hod. 
a od 14 do 17 hodin. 

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

Vladislav Musil, předseda komise

Výstava MUDr. Evy Fajkusové 
GENERACE – malujeme pro radost
Paní doktorku Fajkusovou není po-

třeba v Řečkovicích a na Mokré Hoře 
představovat. Od roku 1970 pracova-
la ve  zdejším zdravotním středisku 
jako dětská lékařka. Po skončení své 
pracovní činnosti se více začala věno-
vat malování. Maluje pro radost a re-
laxaci, nejraději pastelem, v poslední 
době i temperou a akrylátovými bar-
vami s použitím přírodních materiálů. 
Každoročně připravuje malé kalendá-
říky se svými obrázky.

Její vnuk Filip také rád kreslí, tvo-
ří sprejovými barvami, kromě jiného 
i abstraktní obrázky s námětem ves-
míru, které budou také vystaveny. 
Bude to již třetí výstava autorky v Galerii Na radnici. Koná se téměř 
dvacet let od té první, a to už je v lidském měřítku délka jedné gene-
race. S obrázky Filipa tak budeme mít příhodný název „GENERACE“ 
- malujeme pro radost. 

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 9. března v  17 hodin 
a  potrvá do  neděle 18. března 2018. Otevřena pro veřejnost bude 
v  pracovní dny od  14 do  17 hodin, o  víkendech od  9 do  12 hodin 
a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.

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

Vladislav Musil, předseda komise

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
zve občany na

PREZENTACI NÁVRHU ZÁSTAVBY PROLUKY  
v ul. Terezy Novákové

Bude představena projektová dokumentace, zpracovaná  
společností ARCHIKA. Debaty se zúčastní náměstek 

primátora  
statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík a pracovníci 

Bytového odboru Magistrátu města Brna. 

Prezentace se koná v pondělí 19. března v 18:00 hodin 
ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, 

Palackého nám. 11.

Přijďte na besedu 
„Bezpečně na internetu“

Moderní doba často přináší nástrahy,  
kterých se ještě nedávno nikdo obávat nemu-
sel. Mnozí tedy ani nevědí, jak se jim postavit.

Komise sociální a zdravotní zve proto všech-
ny rodiče školních dětí i  seniory na  besedu 
„Bezpečně na  internetu“. Připravila ji Měst-
ská policie Brno, aby upozornila na  nebez-
pečí, které mnohým uživatelům internetu  
hrozí, a  poskytla návod, jak čelit těmto hroz-
bám.

Beseda se koná ve  čtvrtek 15. března 2018 
v  17.30 hodin v  zasedací místnosti zastupitel-
stva v přízemí radnice naší městské části, Palac-
kého náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi, předsedkyně komise


