
Vážení spoluobčané,
na březnový článek, ve kterém jsem se za-
býval záměrem města zavést rezidentní 
parkování, jsem obdržel řadu reakcí. Větši-
na vašich dotazů se věnovala otázce finanč-
ní zátěže pro majitele vozidel a také zhorše-

ní již tak komplikované situace s parkováním v naší městské části. 
Výši poplatků navrhovaných městem Brnem považuji za přehna-
nou. Obzvláště pak v  situaci, kdy ani jejich platba negarantuje 
rezidentovi jistotu zaparkování. Nemalá finanční zátěž tak nijak 
nepřispěje ke zlepšení stávající situace.

Není pravdou, že pokud nemáte auto nebo preferujete 
MHD, tak se vás rezidentní parkování netýká. Právě naopak. 
Předkládaný plán chápe naši městskou část jako okrajovou, prv-
ní mimo systém rezidentního parkování. To znamená, že by zde 
odstavovaly svá vozidla osoby dojíždějící do Brna. Plán však již 
nepočítá s  vybudováním žádného odstavného parkoviště 
v  Řečkovicích. Co to může reálně znamenat? Hradeckou ulicí 
projíždí denně přes 55 000 vozidel, a pokud by třeba jen jedno 
procento těchto řidičů bylo systémem rezidentního parkování 
donuceno zaparkovat v naší městské části, tak v okruhu zastávek 
městské hromadné dopravy nezaparkujeme. S tím úzce souvisí 
druhý kritický moment, neboť plán města zcela opomíjí vytí-
ženost hromadné dopravy. Již nyní nastávají momenty, přede-
vším u linky č.1, kdy je tramvaj plně vytížena. V případě naplnění 
scénáře rezidentního parkování tak mohou velmi pravděpodob-
ně nastat situace, kdy kapacita MHD nebude dostačovat. Kromě 
sníženého komfortu a  delší čekací doby se tak logicky mohou 
objevit důsledky ve formě pozdních příchodů cestujících do prá-
ce či při návratu z ní. Vzhledem k těmto negativním efektům na-
vrhovaného plánu rezidentního parkování se nebojím vyjádřit 
názor, že tento záměr může dokonce velmi reálně ohrozit kvalitu 
života v naší městské části.  

Z výše uvedených důvodů rada naší městské části na svém za-
sedání v březnu vyjádřila nesouhlas s navrhovanou podobou zá-

měru rezidentního parkování a upozornila na dvě klíčové oblasti, 
jež nejsou řádně promyšleny a připraveny – chybějící odstavná 
parkoviště a chybějící analýzu dopadu zavedení rezidentní-
ho parkování na MHD. Rada městské části zároveň doporučila, 
aby byl návrh rezidentního parkování nejdříve široce prodiskuto-
ván s občany jednotlivých městských částí před jeho samotným 
zavedením. Brno nepochybně řešení situace s parkováním potře-
buje, ale zde vedení města téměř čtyři roky promrhalo, a nako-
nec postavilo městské části a občany prakticky před hotovou věc. 

Na  závěr z  příjemnějšího soudku. Pevně věřím, že jste si při 
čtení našeho zpravodaje všimli nových rozhovorů se zajímavý-
mi lidmi z Řečkovic a Mokré Hory. V tomto čísle jsme například 
vyzpovídali vlastníka jedné z budov v nákupním centru Vysoči-
na. Snažíme se touto formou kreativněji informovat o aktuálních 
tématech a zvýšit tím atraktivitu zpravodaje. Rád bych tímto po-
děkoval členům redakční rady za zvýšenou aktivitu. Tipy na zají-
mavé osobnosti pro rozhovory můžete zasílat na naše redakční 
kontakty, budeme rádi. 

Příjemné jarní měsíce přeje 
Marek Viskot, starosta
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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DUBEN 2018

Slovo starosty

Problémy s roznosem zpravodaje Řeč
Už v únorovém zpravodaji Řeč jsme psali o problémech s roz-

nosem našeho zpravodaje. Bohužel i přes snahu oblastní ma-
nažerky České pošty reagovat na naše opakované reklamace se 
situace spíše zhoršila. Nejen že zpravodaj nebývá doručen včas, 
ale jsou ulice, kam nebyl opakovaně zpravodaj dodán vůbec.  
Radě městské části bude předložen návrh na  vypovězení 
smlouvy s Českou poštou a zajištění roznosu prostřednictvím 
jiného, spolehlivějšího dodavatele. S  ohledem na  výpovědní 
lhůtu dojde ke změně distributora pravděpodobně od června.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Vítání občánků v květnu 2018
Informujeme rodiče dětí, že v  sobotu 19. května 2018  

se opět uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občán-
ků naší městské části. Rádi bychom na  této slavnostní akci  
přivítali děti narozené v  letošním i  minulém roce s  trvalým 
bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit do  20. dubna 2018  
u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, 
email: rihova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ
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Na své 47. schůzi 14. března 2018 rada:
● schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím nezisko-

vým organizacím:

Název Kč

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlčí stopa 2 500
ZuZu English Education, z. s.  1 500
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p.o.  10 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p.o.  3 000
Frank Bold Kids z. s., (školství a mládež) 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice  28 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s.  44 000
Sdružení pěstounských rodin z.s.  5 000
TAK Hellas Brno z.s.  30 000
inBalance, z.s.  11 000
Dětský futsal, z.s.  11 000
KAISEN Karate Klub Brno  5 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, (sportovní činnost) 33 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z.s.  27 000
SK Řečkovice, z.s.  48 000
SHL ŘEČKOVICE, z.s.  20 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s.,  13 000
TJ Sokol Brno – Řečkovice, (sportovní činnost) 37 000
SK TORI Judo Brno,  5 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z.s.  10 000
EkoCentrum Brno, p.s.  3 000
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z.s.  3 000
Moravská hasičská jednota – HS Brno Řečkovice  
a Mokrá Hora  10 000
Frank Bold Kids z. s., (životní prostředí) 5 000
TJ Sokol Brno – Řečkovice, (životní prostředí) 4 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně  8 000
Pretium z.s.   5 000
Unie Roska - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s.  8 000
DOTYK II, o.p.s.,  4 000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.,  
okr. org. Brno – město 2 000
NADĚJE, pobočka Brno  8 000
Mamma HELP, z. s.  11 000
Linka bezpečí, z.s.  4 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, (kulturní činnost) 13 000
„HORTUS, sdružení zahrádkářů“  6 000
Verbum et musica 7 000
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 16 000
TJ Sokol Brno – Řečkovice (kulturní činnost) 33 000

● schválila smlouvu o dílo na „Analýzu osobních údajů dle GDPR pro 
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a jí zřízené příspěvkové organi-
zace“ se společností K-net Technical International Group, s. r. o.,

● schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Br-
něnská Country fontána Řečkovice 2018“ s MUDr. Pavlem Kopři-
vou,

● vybrala konečnou stanici tramvajové linky č. 1 v Řečkovicích jako 
lokalitu, v  níž bude provozována bezplatná WiFi síť, zajišťovaná 
Technickými sítěmi Brno, a. s.,

● schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky malého 
rozsahu „Výměna vstupních dveří do bytů v domech Novoměst-
ská 23-41, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností HT 
DVEŘE, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,

● nesouhlasila s navrhovanou podobou rezidentního parkování bez 
důkladného seznámení veřejnosti s možnostmi řešení problému 
parkování na území města Brna, doporučila, aby návrhy možného 
řešení problému s parkování z úrovně města byly nejdříve projed-
nány s obyvateli jednotlivých městských částí za účelem vytvoření 
takového návrhu řešení, na  kterém bude maximální shoda oby-
vatel města Brna, upozornila, že v  městské části Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora chybí tzv. Park and Ride parkoviště. V  případě za-
vedení systému rezidentního parkování v městských částech Br-
no-střed a Brno-Královo Pole bude dopad na parkování v městské 
části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora mimořádně negativní. Dále 
upozornila, že zcela chybí analýza vlivu zavedení rezidentního 
parkování na  zatížení MHD a  potřebnost zvýšení kapacity hro-
madné dopravy, přičemž například tramvajová linka č. 1 bývá už 
v současnosti v některých časech velice vytížená, 

● vybrala za dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměst-
ské“ společnost PROSTAVBY, a. s.,

● schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivova-
ru s Pavlem Řehořem za účelem uspořádání hudebního festivalu 
„Řečkovický GREGORYFEST“ dne 2. 6. 2018,

● schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s Centrem 
sociálních služeb, příspěvkovou organizací, za účelem uspořádání 
integrační společenské akce s kulturním programem „Strom živo-
ta Domova Tereza“ dne 31. 5. 2018,

● schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací míst-
nosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ Palackého 
nám. 11 - se Soukromou základní uměleckou školou UNIVERSUM, 
s. r. o., za účelem uspořádání absolventského koncertu žáků hu-
debního oboru dne 17. 5. 2018. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání rady městské části

Přijímací řízení do mateřských škol
Přijímací řízení do  mateřské školy má tři fáze. Nejprve si 

rodiče ve lhůtě od 3. dubna do 1. května vyzvednou přihláš-
ku, buďto elektronicky na  adrese www.zapisdoms.brno.cz, 
přímo ve školce, nebo na Odboru školství, mládeže a tělový-
chovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3. Násled-
ně se ve dnech 2. a 3. května vyplněné přihlášky odevzdávají 
na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rám-
ci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní je obvyklým 
způsobem. Od  9. května můžou rodiče očekávat informaci 
o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ.

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Brno rozdává kompostéry
Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér 

zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich 
v  rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá 
hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhod-
nější způsob jejich využití.

Žádosti o  kompostér je možné podávat od  16. dubna 
na webové stránce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřej-
něny bližší informace.

Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno, a. s.
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Opravy chodníků a účelových  
komunikací v roce 2018

I v kalendářním roce 2018 bude městská část Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora pokračovat v opravách a rekonstrukcích chodníků 
a účelových komunikací. Je jasné, že vzhledem k rozpočtovým 
možnostem nelze bohužel provést všechny opravy a  rekon-
strukce tak, jak bychom si všichni představovali. Každoročně tak  
stojíme před nelehkým úkolem výběru z  mnoha potřebných 
úseků. Za  vydatné pomoci komise pro životní prostředí se ve-
dení městské části a odbor životního prostředí snaží vytipovat 
úseky chodníků a účelových komunikací, které nejvíce vyžadují 
opravu. Při výběru pochopitelně podrobně zkoumáme i podně-
ty Vás občanů. V tomto roce provedeme opravy v následujících 
místech naší městské části:
• Opravy chodníku na ulici Novoměstská 45 – 59,
• oprava chodníku na ulici Renčova 10 – 16,
• oprava chodníku na Kárníkové 20 a Žitné 3. 

V rámci projektu „Regenerace panelového sídliště“ bude také 
provedena oprava účelové komunikace na  Horáckém náměstí 
za domem č. o. 3, která bude hrazena z účelové dotace statutár-
ního města Brna.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Víte, že tramvajová linka číslo 
1 patří k  nejstarším elektrifiko-
vaným tratím v  Brně? Poprvé 
vyjela roku 1900. To měla ozna-
čení “bílá”. Do roku 1913 byly to-
tiž tramvajové linky označovány 
dle barev svých střešních luce-
ren (jejich skel). Linka před těmi 
118 lety vedla z Pisárek do Krá-
lova Pole k  Semilassu. A  roku 
1926 tato linka, nyní již označo-
vána číslem 1, poprvé dojela až 
do Řečkovic.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... historie po kapkách

Jak by mělo Brno vypadat v roce 2050? To už víme. Město v pro-
sinci schválilo svoji vizi budoucnosti, založenou na 25 strategických 
hodnotách, na jejichž rozvoj se bude dlouhodobě soustřeďovat. Pro 
Brňany jsou velmi důležité zejména hodnoty spojené se zdravým 
životním prostředí, zelení či dostupným bydlením. Město musí být 
bezpečné, ale zároveň globálně dostupné. Od správy obyvatelé oče-
kávají efektivitu a větší elektronizaci. 

Tím však naše práce nekončí, ale začíná. Nyní je nutné začít hledat 
cestu a nejbližší konkrétní kroky, jak společně tuto vizi uskutečníme. 

Chceme budoucnost Brna tvořit s vámi, buďte u toho. Přijďte se 
seznámit s VIZÍ 2050 a navrženými kroky pro nejbližší roky na úrovni 
města i vaší městské části. Podobu Brna na nejbližších několik let teď 
můžete ovlivnit i vy!

Setkání pro obyvatele městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora proběhne dne 25. 4. v 17:00 v zasedací místnosti ÚMČ, Palac-
kého nám. 11. Představíme vám návrhy týkající se budoucnosti celé-
ho města i vaší městské části. Budete mít možnost ptát se a diskutovat  
s  náměstkem primátora a  starostou vaší městské části. Přímo na   
místě budete moci připojit své návrhy a  podněty pro zlepšení  
kvality života ve  vaší čtvrti a  zaznamenat je do  pocitové mapy.  
Vaše návrhy můžete v  květnu zaznamenat i  elektronicky na  webu 
www.brno2050.cz.

Vedle setkání v městských částech vás srdečně zveme také na tři 
veřejné debaty, věnované celoměstským tématům:
4. 4. Digitální město je velký bratr
16. 5. Dostupné město je jedno velké parkoviště
20. 6. Studentské a univerzitní město je ohrožením budoucnosti

Podrobnější informace týkající se přípravy strategie #brno2050 
a jednotlivých akcí pro veřejnost najdete na webu www.brno2050.cz.

Přijďte a vytvořte spolu s námi město pro příští generace!
Mgr. Kateřina Pavlíková, Magistrát města Brna

#brno2050
město pro příští generace

Petice proti nadměrnému hluku  
ze silnice Hradecká

Tzv. Svitavská radiála, která vede na území naší městské části ulicí 
Hradeckou, je realitou Řečkovic a Mokré Hory od osmdesátých let mi-
nulého století. V souladu s trendem poslední doby je stále více vytě-
žovanou komunikací, která do Brna přivádí automobilovou dopravu 
ze severu. Jedná se o silnici ve vlastnictví státu, jejíž správu vykonává 
Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím své organizace Ředitelství 
silnic a dálnic.

Byl jsem osloven skupinou obyvatel z Kronovy ulice, která je jed-
ním z  mnoha míst zasažených hlukem ze zmíněné silnice. Tito ob-
čané organizují podpis petice, ve  které požadují, aby Ministerstvo 
dopravy ČR zajistilo vybudování protihlukových opatření. Jsou si sice 
vědomi faktu, že provedená měření hluku prokazují nepřekročení 
současných limitů stanovených legislativou, přesto se chtějí pokusit 
situaci řešit, což z hlediska kvality života plně chápu. Jelikož v relativ-
ní blízkosti zmíněné silnice bydlí mnoho občanů městské části, chtěl 
bych touto cestou informovat o možnosti petici podepsat. Petici mů-
žete podepisovat až do neděle 20. května, a to na podatelně radni-
ce, v cukrárně Větrník na Palackého náměstí, ve Večerce ve Vážného 
ulici a v Brněnce na Novém náměstí. 

Marek Viskot, starosta

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

KONCeRTY pro mateřské školy
10., 11. a 12. dubna vždy v 9:30 a v 10:30 v sále školy

ŽÁKOVSKÝ VečeR
18. dubna v 18:00

KONCeRT UčITeLŮ
 25. dubna v 18:00

ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, Brno
hledá pracovníka na pozici

uklízečka v ZŠ.
Místo je na 6 hodin denně. Nástup od 1. 6. 2018.

Nabídky zasílejte na adresu školy nebo přenechte osobně 
v kanceláři ZŠ.

Kontakt: 739 091 519      j.sramkova@zshoracke.org
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Na kus řeči s Blankou Sáčkovou

Dostalo se mi milé povinnosti přispět do naší rubriky „Na kus řeči 
s…“ rozhovorem s velmi sympatickou a šikovnou paní Mgr. Blankou 
Sáčkovou, ředitelkou MŠ Škrétova. 

Co Vás přivedlo k  práci v  mateřské škole? Kdy přesně nastala chvíle 
rozhodnout se pro tohle krásné, ale také velmi náročné povolání? 

Co práce s dětmi zahrnuje, jsem si začala pozvolna uvědomovat 
už v dětství, kdy jsem často hlídala mladší bratrance a sestřenice. A již 
v té době jsem sama sebe přesvědčovala, že učitelkou rozhodně ni-
kdy nebudu. Nějak se však přihodilo, že jsem byla přijata na střední 
pedagogickou školu v Boskovicích, kde jsem během praxe v mateř-
ských školách svoje dřívější rozhodnutí přehodnotila. Práce s dětmi 
je sice náročná, ale děti nám všechny nesnáze vyplývající z povolání 
učitele bohatě vynahradí. Uznejte sami, v kterém jiném zaměstnání 
vás přivítají objetím, namalují vám obrázky, přijmou vás jako přítele, 
svěřují se a bezmezně vám důvěřují? 

Jste ředitelkou školy od  roku 2017. Jak dlouho učíte a  kdy jste začala 
působit přímo ve školce ve Škrétově ulici?

Odpověď je na obě otázky stejná – učím od roku 2008, kdy jsem 
začátkem dubna nastoupila jako učitelka do naší školky.

Bylo pro Vás díky předchozí praxi ve  školce jednodušší se tzv. poprat 
s náročným chodem školky?

Bylo. Hlavně díky tomu, že jsem zůstala ve  stejné školce, takže 
jsem důvěrně znala prostředí, zaměstnance, rodiče i děti. S příprava-
mi na  náročnou funkci ředitelky mateřské školy mi velmi pomohla 
bývalá paní ředitelka Fojtíková, které bych touto cestou ráda za tuto 
pomoc poděkovala.

Na jaře bude školka slavit krásné kulaté jubileum, čtyřicet let od svého 
založení. Prozradíte nám, jakým způsobem by měla oslava probíhat?

Něco prozradím, něco si s dětmi necháme jako překvapení. Oslava 
proběhne ve  středu 16. května 2018 odpoledne na  školní zahradě. 
S dětmi už se pilně připravujeme na první část programu: vystoupení 
pro rodiče, příbuzné, přátele a kamarády, zkrátka všechny milé hosty. 
V druhé části oslavy si děti mohou užít nejrůznější soutěže, atrakce, 
které pro ně připravujeme. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, občerstve-
ní bude připraveno nejen pro děti, ale i pro dospělé. Samy, bez po-
moci rodičů, bychom tak velkou akci nezvládly zorganizovat. Proto 
chci všem, kteří nám jakkoliv pomohli a pomáhají, vyslovit veliké po-
děkování. Velmi si jejich pomoci vážíme, a děkujeme za ni.

Sama jsem spokojenou klientkou, chodí k  vám moji synové. Pamatuji 
si, že školní budova ani zahrada nebyly ještě poměrně nedávno v  tak 
dobrém stavu, v jakém se nachází nyní. Můžete připomenout, jak šel čas 
s rekonstrukcí školky?

Opravy naší mateřské školy začaly v srpnu 2012, kdy došlo k re-
konstrukci veškeré elektroinstalace. Následující rok, o  prázdninách 
2013, byl zrekonstruován vodovodní řad, vyměněno veškeré sanitár-
ní vybavení, položena nová dlažba a obklady v umývárnách, toale-
tách a kuchyňkách jednotlivých tříd. Nejtěžší zkouška na nás čekala 
v červnu 2014. Za plného provozu mateřské školy se začalo s výmě-
nou oken a dveří v celé školce a se zateplováním celé budovy. Školka 
dostala též novou fasádu. Téměř plynule navazovala rekonstrukce 
školní zahrady, která byla dokončena v říjnu 2014. Odměnou za pro-
vozní těžkosti během rekonstrukce je nám krásná opravená školka.

Ze spodní části zahrady se skýtá ne zrovna pěkný pohled na  zarostlé 
pozemky, které jsou navíc neoplocené. Vím, že to není v  kompetenci 
vedení školky, ale řešila jste nějak i tuto záležitost?

Tato záležitost se řešila dávno předtím, než jsem měla možnost 
jakkoliv se v této věci angažovat. Proluka mezi ulicemi Terezy Nová-
kové a Škrétovou bude využita, na toto téma proběhla v pondělí 19. 
března veřejná prezentace architektonického řešení v prostorách rad-
nice městské části. Věřím, že proluka bude využita esteticky a účelně. 
My ze školky se těšíme, až zmizí nevzhledné houští, často obydlené 
nezvanými hosty, i když to bude znamenat pár let stavebních prací 
v bezprostřední blízkosti školky.

Jaký je Váš názor na povinnou předškolní docházku?
Přestože chápu, jaké důvody vedly k zavedení povinné předškolní 

docházky, nemyslím si, že tyto problémy zcela vyřešila. Z mého po-
hledu mohu jen konstatovat, že pro rodiče i učitele se jedná o zby-
tečnou administrativní zátěž. Myslím, že v tomto směru měl stát po-
nechat předškolní docházku v kompetenci rodičů.

Myslíte si, že příprava na  školu je spíše záležitostí rodičů, anebo 
vzdělávací instituce, jakou je mateřská škola?

Obou stran. Jedni doplňujeme druhé. Rodiče i  učitelé mateřské 
školy by měli na dítě působit v souladu, postupovat jako partneři.

Jak se Vám daří spolupracovat s  rodiči? Vím, že pro některé školy je to 
docela ožehavé téma.

Nevím, jak v jiných školách, ale já osobně si nemohu naše rodiče 
vynachválit. Opravdu jsem zatím nenarazila na jedinou třecí plochu 
nebo nedorozumění. Samozřejmě že základem úspěchu je komuni-
kace, poznání a přijetí druhého člověka, slušnost a vstřícnost.

Dalším bodem novely je, že od  roku 2020 budou mít nárok na  školku 
i dvouleté děti. Dokážete si představit, že by k vám chodily i takhle malé? 
Domnívám se, že by měly docházet spíše do jeslí.

Tak to jsme dvě. Aby nedošlo k nedorozumění – některé dvoule-
té děti se dokážou bez větších problémů adaptovat a sžít s pobytem 
v  mateřské škole, ale jen některé. Nejsem proti vzdělávání dvoule-
tých dětí v mateřské škole. Avšak tyto děti musí být zralé a na pobyt 
ve školce připravené. Pokud dostaneme příkaz „brát“ všechny přihlá-
šené dvouleté děti, bez ohledu na jejich individuální a věkový vývoj, 
budeme jim ubližovat. A to i v případě, že budeme na jejich příchod 
materiálně, technicky i  profesionálně perfektně připraveni. A  to mi 
opravdu velmi vadí.

Pro práci ve školce je vždy důležité klima nejen ve třídě, ale i v učitelském 
sboru. Co podle Vás pomáhá, abyste se ve školce cítili dobře?

Lidé, a to, jak se navzájem k sobě chovají. Mám jednoduché (přes-
to někdy obtížně proveditelné) pravidlo: „Jak chceš, aby se lidé cho-
vali k tobě, tak se chovej ty k nim.“

Děkuji moc za  příjemný rozhovor. Ráda bych také poděkovala všem 
zaměstnancům školky za  perfektní práci a  starost o  děti, která je 
v mnoha ohledech nadstandardní. Myslím, že největší vizitkou mateřské 
školy je, že do ní děti chodí rády a s nadšením.

Lenka Vystrčilová
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Co nového ve Vysočině

Projekt edison na ZŠ Horácké náměstí

Budovy i  pozemky ve  středisku Vysočina patří od  začátku deva-
desátých let minulého století různým majitelům. Vlastníkem budovy, 
ve  které se nachází například prodejna Billa nebo nová restaurace 
Favorit, je společnost Czech Investment Fund SICAV, a. s. S Ing. Skou-
pým, správcem nemovitostí, jsme si krátce popovídali o nejbližších 
plánech s budovou v této část-i střediska.  

Centrum Vysočina se v  posledních měsících mění k  lepšímu. Jak jste 
spokojený s rekonstrukcemi, které v areálu probíhají? 

Atraktivnější okolí pro zákazníky znamená větší atraktivitu i  pro 
naše nájemce, mezi které patří například provozovatelé drogerie či 
supermarketu. Osobně se mi zrekonstruovaný prostor před prodej-
nami v naší budově velice líbí, areálu to určitě prospělo.

Stavební práce probíhaly za  provozu jednotlivých prodejen. Bylo to 
náročné?

Trošku jsme se toho obávali, ale průběh prací ukázal, že se to zvlád-
nout dalo. Komunikace s lidmi z radnice a starostou byla oboustran-
ně konstruktivní. Ještě před zahájením prací jsme se starostou jednali 
o  finančním podílení se naší společnosti na  celé rekonstrukci. Část 
zpevněných ploch je totiž pod přesahujícím prvním patrem naší  
budovy. Jednání to byla tvrdá, ale korektní, a naše společnost na 
celou rekonstrukci přispěje více než jedním miliónem korun.

Veřejnost těžko rozlišuje, že jedna budova v areálu Vysočina patří státu, 
některé pozemky zase městu. Vnímáte nějaký rozdíl v  chování obou 
vlastníků? Případně v čem konkrétně?

Vzhledem k  tomu, že pozemky pod naší budovou a  v  jejím  
okolí patří městu, je pro nás naštěstí hlavním partnerem řečkovická 
radnice. Chátrající budovu ve  vlastnictví státu bohužel vnímám 
jako špatnou vizitku jeho hospodaření. To je ale asi tak vše, co s tím  
můžeme dělat.

Co vám v  rámci rekonstrukce areálu udělalo největší radost, a  co vám 
naopak ke spokojenosti ještě schází?

Opět bych vypíchnul podobu venkovní části, kterou řeší 
řečkovická radnice. Vím, že se navíc připravuje studie, která nazna-
čí, jaká by mohla být výsledná podoba celého areálu v  budoucnu.  
My chceme přispět ke  zlepšení podoby okamžitě. Připravujeme  
rekonstrukci naší budovy. 

To zní nadějně. Můžete být prosím konkrétnější? 
Jak již bylo řečeno, budova pochází z konce osmdesátých let a její 

stav se od té doby téměř nezměnil. Této skutečnosti jsme si samo-
zřejmě vědomi a  naším záměrem je zejména modernizace tohoto 
objektu, s ohledem na snížení energetické náročnosti budovy. V sou-
časné době již probíhají projekční práce ve spolupráci s ateliérem  
A77 architektonický ateliér Brno. Výše zmiňovaná modernizace  
přinese obnovu obvodového pláště, zateplení budovy a výměnu sa-
motných oken a výkladců. Vše bude navrženo tak, aby to zapadalo 
do konceptu již realizované rekonstrukce atria.  

Pane inženýre, děkuji Vám za rozhovor a přeji, ať se dílo podaří.
Martin Otčenášek

Po  jarních prázdninách proběhl na  ZŠ 
Horácké náměstí už tradiční projekt Edison. 
Tento projekt má záštitu MŠMT a je zajišťo-
ván agenturou AIESEC. Přímo na  stránkách 
agentury se dočtete, že „projekt Edison spo-
juje mladé lidi odlišných kultur a  národností, 
aby se seznámili se zvyky, tradicemi a  situací 
v  jiných zemích a  stali se tak generací, která 
prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru“. 

V praxi to znamená, že po celý jeden tý-
den působili na naší škole studenti z různých 
zemí světa. Hned v  pondělí je čekalo slav-
nostní přivítání v  tělocvičně. Po  úvodním 
slovu paní ředitelky zhlédli stážisté vystou-
pení žáků sportovních tříd, které se zápasní-
ky secvičil pan učitel Kučera. V následujících 
hodinách jazyků, ale také zeměpisu nebo 

i v jiných předmětech seznamovali naši hos-
té žáky se svými zeměmi formou prezentací. 
Dozvěděli jsme se informace o počtu obyva-
tel a zajímavých místech v zemi, viděli jsme 
také videa s  tradičními tanci, učili jsme se 
slova v  jazyce prezentované země a  viděli 
jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neu-
měli česky, takže naši žáci tak dostali jedi-
nečnou šanci vyzkoušet si svoje jazykové 
dovednosti a  komunikovat se zahraničními 
studenty anglicky. A  pokud byste si mysle-
li, že to zvládli jen ti nejšikovnější, ráda vás 
vyvedu z omylu! I ti, kteří nepatří v běžných 
hodinách mezi jedničkáře, se aktivně zapojili 
a kladli hostům otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z In-
die, Číny, Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázer-
bájdžánu, Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli 
jsme se od nich mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi ne-
bezpečný gruzijský tanec se šavlemi. Botian 
z  Číny nám ukázala, jak počítají na  prstech 
- a  je to úplně jiné než v  České republice! 
Zjistili jsme, že rendang, tradiční indonéský 
pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím 
nejchutnějším jídlem na  světě. Chytlavou 
ukrajinskou písničku Morozec si i o přestáv-
kách na chodbách prozpěvoval kdekdo a ne-

jednomu z nás doslova padla brada při ultra 
rychlém brazilském tanci frevo.

Ke  zdárnému průběhu projektu přispěly 
také hostitelské rodiny, kterým patří velký 
dík. Víme, že vzít si domů na  týden hosta, 
který nemluví česky, je velká výzva. Ale o to 
je přínos projektu větší, protože angličtinu 
pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gre-
gorové, a  zejména paní učitelce Filákové, 
která akci zajišťovala organizačně.

Celý „edisoňácký týden“ byl příjemným 
zpestřením života na  naší škole. Procvičili 
jsme si angličtinu, dozvěděli jsme se něco 
nového a sami jsme také předali něco z na-
šich českých zvyklostí.

Alena Dostálová

Vizualizace budoucího stavu
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Ukradená škola
Napadlo by někoho, že v  rámci našeho právního systému lze 

ukrást školu? A právě toto se stalo Základní škole Letokruh v Řečko-
vicích. 

Základní škola Letokruh vznikla v  průběhu roku 2013 z  nadšení 
a  s  vynaložením nemalé tvůrčí energie skupiny převážně mladých 
maminek dětí předškolního věku. Podařilo se jim to, a od té doby se 
postupně škola rozrůstala až do letošního února, kdy byla už plně re-
spektovanou a žádanou „alternativní“ základní školou se státní akre-
ditací. Ve čtyřech třídách ji navštěvovalo 52 dětí, zaměstnávala krom 
ředitelky 7 pedagogů, 3 asistenty a 5 zaměstnanců, při škole fungo-
valo 6 zájmových kroužků. 

Škola měla plán svého dalšího rozvoje a  ještě v  únoru nikdo ze 
zaměstnanců netušil, že se schyluje k jejímu konci. V půli února byla 
totiž ze dne na den odvolána ředitelka školy, kterou zřizovatel ještě 
před začátkem letošního školního roku potvrdil ve  funkci (vedla už 
školu dva roky) po jejím vítězství ve výběrovém řízení. Zřizovatelem 
je občanské sdružení Kaplia, vedené ing. Janem Andréskem. Odvolá-
ní ředitelky nezdůvodnil a na její místo okamžitě a bez vědomí škol-
ské rady jmenoval ředitelku novou. Ve škole ze své mocenské pozice 
nastolil takové pracovní podmínky, že během krátké doby dali všich-
ni zaměstnanci výpověď, jako poslední pak i nová ředitelka. Násled-
nou ředitelku vybral zřizovatel ze svého středu, ustanovil ji do funkce 
a zároveň na ni převedl veškerou svou pravomoc. Současná ředitelka, 
Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D., tedy v jedné osobě slučuje všechny 
pravomoci zřizovatele a  zároveň ředitelky školy (ze školy ale podle 
podaných výpovědí mají ke konci dubna odejít všichni současní pe-
dagogové, asistenti a  většina ostatních zaměstnanců a  pravděpo-
dobně i velká část žáků).

K napsání této zprávy jsem se rozhodl nejen proto, že život školy 
se zájmem a s radostí sleduji od jejího vzniku, ale hlavně proto, že vní-
mám popsané jednání zřizovatele jako projev arogance moci v rámci 
právního systému. A navíc jako jednání nepochopitelně bezohledné 
nejen vůči zaměstnancům, ale především vůči dětem samotným, kte-
ré svým jednáním připravil o kolektivy, ve kterých se cítily tak dob-
ře, o jejich oblíbené učitele a zanechává je dva měsíce před koncem 
školního roku „bezprizorní“. Nevím, jak bych situaci mohl pomoct, ale 
považuji téměř za svou povinnost alespoň nemlčet.

Libor Teplý

24. 4. 2018 – Čarodějnické dopoledne s Klubem 
Frikulín  
– veselé čarodějnické dopoledne pro nejmenší děti.  
Na programu je čarodějnický rej, malování na obličej, sladké 
pečení, kouzelnické tvoření. Masky vítány.  Čas: 9:30 až 11:30. 
Cena: 80 Kč/dítě. Info: K. Volfová 606 206 477.

25. 4. 2018 – Hmyzí domečky pro broučky i berušky  
– zajímá vás, jak bydlí brouci, berušky nebo ploštice? O tom 
všem a mnohem víc si budeme povídat na naší akci, kde si 
také postavíte a odnesete vlastní domeček. 
Čas: dopoledne 9:30 až 11:30 pro rodiče s dětmi do 3 
let a odpoledne od 15:30 do 17:30 pro děti z MŠ a ZŠ 
s doprovodem i samostatně. Cena 50 Kč. Info: I. Bláhová 
775 174 463. Nutno se přihlásit do 23. 4.

28. 4. 2018 – Čarodějnice na DDM Frikulín  
– hry na zahradě, čarodějnická diskotéka, malování na obličej, 
soutěže a čarodějnické tvoření. Možnost opékání vlastních 
buřtů. Masky vítány. Čas: od 16:00 až 19:00. Cena: 50 Kč.  
Info: Z. Červinková 721 079 626. 

Léto se blíží a na našich stránkách můžete vybírat z široké 
nabídky příměstských táborů pro školní děti i pro malé 
táborníky od 2 do 6 let.

11. 6. – 15. 6. 2018 – Sportování znenadání 
– rekreačně sportovní pobyt pro rodiče, prarodiče a děti 
v krásném prostředí Bystřice pod Pernštejnem.  
Děti si vyzkouší různé sportovní disciplíny, např. atletiku,  
plavání, míčové hry. Čeká vás účast na dětské olympiádě,  
výlet do přírody a tematické tvoření z různých materiálů.
Informace: Eliška Fleková, flekovi@seznam.cz, mobil 
723 262 216. 

15. 7. – 21. 7. 2018 – Cesta časem
Pobytový tábor pro všechny kluky i holky od 6 let, kteří si 
chtějí užít zábavu i dobrodružství v krásné přírodě. Společně 
se vydáme do okolí Tišnova, do rekreačního areálu Prudká.
Každý den zažijeme „cestu“ do jiné časové epochy  
a užijeme si ji se vším všudy! 
Co se dělo během středověku? A jak lidé žili během  
pravěku? Na vlastní kůži prožijeme známé dějinné události 
i nová dobrodružství. Čekají nás rébusy, vyrábění, tvorba  
kostýmů, hádanky, hry, výlety po okolí a za hezkého počasí 
také pohoda u bazénu.  Těší se na vás Zuzka, Pavlína a Matěj!
Podrobnější informace u vedoucí tábora Zuzky Červinkové, 
721 079 626, cervinkova@helceletka.cz.

Superhrdinové – akce v pátek 18. 5.  
Místo: Björnsonův sad. 
Akce se koná k 100. výročí vzniku republiky a je připomenutím 
hrdinských činů, objevů, sportovních a kulturních osobností 
této doby. Můžete zde potkat třeba T. G. Masaryka, Emila 
Zátopka, Tomáše Baťu, Ottu Wichterleho, Karla Čapka, Karla 
Zemana, Emila Holuba, Antonína Dvořáka a spoustu dalších.  
Akce se koná celý den, dopoledne pro MŠ a ZŠ a odpoledne 
pro veřejnost. Těší se na vás tým Helceletka.

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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Děti ve  školách tráví podstatnou část dne, a  proto je důležité, 
aby se ve  škole cítily příjemně a  bezpečně. V  praxi se však mohou 
setkat s různými negativními situacemi, např. se šikanou, která může 
probíhat i přes sociální sítě, vyčleňováním z kolektivu apod. Mohou 
je trápit spory rodičů či mají doma nevhodné podmínky k přípravě 
do školy. I proto je důležité, aby věděly, na koho se ve škole mohou 
se svými starostmi obrátit, pokud pomoc z  domova nepřichází. Ti, 
kdo jsou s dětmi v kontaktu, potřebují vědět, jak si všímat jevů, které 
ohrožují děti, a jak jim předcházet. 

Začátkem března se proto uskutečnilo mezioborové setkání ak-
térů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na téma „Prevence 
nepříznivých situací u dětí školou povinných v rámci sociálně-právní 
ochrany dětí“. Setkání pořádala lokální síťařka projektu „Systémový 
rozvoj a  podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ Ministerstva 
práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci se zástupci úřadu měst-
ské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Co bylo cílem setkání, kterého se zúčastnilo více než 26 zástup-
ců místní sítě? Nejen prodiskutovat vzájemnou spolupráci, ale i vy-
jasnit si kompetence, sdílet dobrou praxi a seznámit se s možnostmi 
jednotlivých aktérů, jak lépe jednat v zájmu ohroženého dítě. Disku-
tovali zástupci sociálně právní-ochrany dětí (OSPOD), obou základ-
ních škol - ZŠ Horácké náměstí a ZŠ Novoměstská - a také zástupců 
základní školy z Králova Pole - ZŠ Palackého třída - do které dochází 
mnoho dětí z naší městské části. Diskuze se dále zúčastnili pracovníci 
z Úřadu práce ČR, diagnostického ústavu pro mládež a ze střediska 
výchovné péče, neziskových organizací působících na území města 
Brna a přítomen byl i dětský psychiatr z Fakultní nemocnice Brno - 
Dětské nemocnice.

Co bylo na programu? Mgr. Eva Kačerová z OSPOD objasnila zú-
častněným pojetí ohroženého dítěte ve smyslu zákonů týkajících so-
ciálně-právní ochrany. Zástupci jednotlivých neziskových organizací 
představili svoje aktivity, které dětem pomáhají, např. Robert Hořava 
z  Podaných rukou, o. p.  s., prezentoval novou službu pro děti, kte-
rá bude nabízet doučování na Palackého třídě 33.  Školy se zajímaly 
o příklady dobré praxe, jak zvládat děti z nefunkčních rodin, o novin-
ky z legislativy, preventivní programy, jak řešit skryté záškoláctví atd. 

Spolupracujme ve prospěch ohrožených dětí
Účastníci setkání se shodli na potřebě vzájemné spolupráce, pro-

tože podle dosavadních zkušeností je nejefektivnější, když se na pre-
venci i případném řešení konkrétních situací podílí ve vzájemné spo-
lupráci více organizací věnujících se pomoci dětem a rodině. 

Lokální síťařka Kristina Čadeni k setkání dodává: „Setkání, diskuze 
a výměna zkušeností pomohla zmírnit nejasnosti v systému poskytování 
pomoci dětem školou povinným. Pozitivně setkání zhodnotil i přítomný 
místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Oliver Pospíšil. Dě-
kuji také paní Boženě Trnkové, vedoucí místního odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, a jejím kolegyním za dosavadní spolupráci.“

Síťařka dál podporuje spolupráci aktérů místní sítě se zaměřením 
na včasnou pomoc ohroženým dětem a  jejich rodinám a věnuje se 
dalším tématům dle potřeb sítě. Více informací o projektu  MPSV zjis-
títe na www.pravonadetstvi.cz.  

Bc. Kristina Čadeni, lokální síťařka pro ORP Brno 
Projekt MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů 

sociálně-právní ochrany dětí 
www.pravonadetstvi.cz

Jak předcházet nepříznivým situacím u dětí – spolupráce aktérů sítě

Nabídku našich akcí s podobnostmi najdete také na našem 
webu.
OŠATKY Z PEDiGU,  19. 4. 2018 , 18:30 – 21 hod.
Cena: 400 Kč. Je nutno se předem přihlásit u lektorky.  
Kontakt: markovajana@email.cz, tel.734 100 477.
Tábory s možným nástupem v Řečkovicích. Přihlášky online přes 
pob. Kominíček: www.helceletka.cz/kominicek  
Info a kontakt: Š. Lokajová, 606 110 970.
Cesta kolem světa za 80 dní: 15.-20. července, pobytový tabor 
v Daňkovicích, 3 volná místa.
PŘíMěSTSKé TáBOrY: sraz Řečkovice - konečná tramvaje č. 1 
nebo nádraží dle odjezdu vlaku.
Vlakové cesty 1: 23.-27. července, (pštrosí farma, rozhledna 
Březová, zámek Rosice, Čejkovice - výrobna čajů, Rudice – mlýn).
Vlakové cesty 2: 30.-3. srpna, (rozhledna, Moravský kras, Valtice, 
zoo s krmením zvířat).
Na tripu: 6.-10. srpna, pro děti od cca 10 let (výrobna mýdel, 
skanzen Strážnice, Moravský kras, Praha s noclehem).
Divoši - nejen v kuchyni: 6.-10. srpna, výlety na Brněnskou  
přehradu, letiště Medlánky, obora Holedná, hry v přírodě,  
tvoření, pečení dalamánků a jiných specialit v Komíně.
Informace o táborech: www.helceletka.cz/kominicek.

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

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v měsíci dubnu 2018:
8. 4. v 17 h., SONO centrum
Slavnostní taneční koncert ZUŠ k 60. výročí školy
10. 4. v 17 h., sál školy
Podvečer s akordeony
11. 4. v 18 h., sál školy
Žákovský koncert
12. 4. v 18 h., sál školy
Oborový koncert smíšeného oddělení
17. 4. v 18 h., sál školy
Absolventský koncert (příčná flétna)
23. 4. v 19 h., sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů 
(J. Hrochová - mezzosoprán, S. Vajdová - klavír)
30. 4. v 18 h., sál školy
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
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Pro své klienty hledám 
RD se zahrádkou, 
opravy nevadí. 
Děkuji Vám.

Mgr. David Jelínek
Váš realitní specialista

734 319 616

Byt 2+1 Brno-
Řečkovice
Moderní, zařízený byt s 
výhodami RD.

2.850.000 Kč 
PENB: G 

www.rkokno.cz Kořískova 47, 621 00 Brno

NABÍDKA:

Placená inzerce

Mýty a skutečnost  
– jak to bylo dříve s demokracií?

Jistě si pamatují mnozí z nás starších, jak emocionálně nám učitelé 
dějepisu ve škole líčili nesnesitelný národnostní a sociální útlak a ne-
svobodu pod jhem zlých a cizáckých Habsburků. Nebo jak prezident
-padouch T. G. Masaryk přikázal střílet do demonstrujících hladových 
dělníků v létech hospodářské krize za první republiky. Psaly se o tom 
knihy a točily filmy, povinné pro školní mládež. Aspoň já si na to pa-
matuji velmi dobře.

Nedělejme si však iluze - přibližně stejně byla monarchie podá-
vána žactvu již v  letech zmiňované první republiky – to však byl T. 
G. Masaryk naopak ještě „tatíček“ a „prezident Osvoboditel“ a Edvard 
Beneš jeho jedinečný a důstojný nástupce. 

Po únoru 1948 bylo mnohé jinak. Monarchie byla sice ještě pro-
hnilejší, odpornější a  nesnesitelnější však bylo kapitalistické Masa-
rykovo Československo.  Ono slovo pronesené k dítěti na správném 
místě a ve správné chvíli dokáže doživotně formovat názory a myšle-
ní řady z nás. Až do stáří. 

Jsme ale schopni dnes odlišit co je a byla pravda a co produkt ná-
sledující cílené poúnorové propagandy?  Pokusme se o to. Jakkoli to 
zní to paradoxně, asi jedním z nejspolehlivějších kritérií při hledání 
pravdy o  demokracii je míra občanské svobody zakotvená v  su-
chopárné a běžnému člověku občas nesrozumitelné řeči základních 
právních dokumentů státu – ústavy či občanského zákoníku. Jak to 
tedy za monarchie a první republiky bylo a nebylo?  

Pojďme se podívat na  obě historická údobí očima současného 
právníka a historika a bývalého vysokoškolského pedagoga  JUDr. et 
PhDr. Jaroslava Padrnose, CSc. Právě pomocí zmíněných základních 
dokumentů a jejich interpretací možná získáme na uplynulá období 
objektivnější názor - na to, co bylo dobré a co ne.

Přednáška s besedou pod názvem Rakousko (-Uhersko) a Česko-
slovensko – demokratická právní kontinuita proběhne ve  středu 
23. května v  18 hod. na  naší radnici. Je pravda, že do  uvedeného 
data ještě zbývá dlouhá řada dní. Nicméně po aktuálních negativních 
zkušenostech se službami České pošty při distribuci tohoto zpravo-
daje považuji současné upozornění na  chystanou květnovou akci 
za nezbytné. Přednášku organizuje výbor pro národnostní menšiny.

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ

Program  přednášek   
na  II.  čtvrtletí  2018

                          Klub seniorů Řečkovice 
v budově bytového domu  na ulici renčova 5, Brno

  5.  duben v 16:00 Čefelín Jiří 
 Sýrie II.
12. duben v 16:00 Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. 
 Krakov – srdce Polska
19. duben v 16:00 Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D.        
 Austrálie
26. duben v 16:00 RNDr. Koláčný Ivan 
 Marie Terezie a jak to bylo dál
 3.  květen v 16:00  RNDr. Koláčný Ivan 
                        Generál Laudon jede skrz vesnici        
10. květen v 16:00  RNDr. Koláčný Ivan 
 A. B. Mitrovský – zásluhy o vznik 
  Moravského zemského muzea
24. květen v 16:00 Ing. Charvát Jiří 
 Japonsko 
31. květen v 16:00 Lobpreisová Eva 
 Bolívie

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Marie TESAŘOVÁ 97 let
Jaroslava LÁTALOVÁ 96 let
Milada JANDERKOVÁ 96 let
Libuše RYMEŠOVÁ 94 let
Gertruda SKOUPÁ 91 let
Božena ŠEVČÍKOVÁ 91 let
Marie TRÁVNÍČKOVÁ 90 let
Věra ČERVINKOVÁ 90 let
Vlasta CULKOVÁ 85 let
Věra ZECHOVÁ 85 let
Zdeněk GOTTSMANN 85 let
Vilém ŠVEC 85 let
Ivona HORÁKOVÁ 80 let
Hana HORNICHOVÁ 80 let
Jarmila KREJČÍŘOVÁ 80 let
Jarmila ŠVÉDOVÁ 80 let
Konstantin ČOLAKOV 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu 
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – březen 2018
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PLACeNÁ INZeRCe
PŘIJĎTE VYUŽÍT našich služeb kadeřnictví, pedikúry, manikúry 
a kosmetiky do naší provozovny Salon Atrium na Horáckém nám. 1 
(výměníková stanice). Těší se na Vás kolektiv:  
IVA – pánská kadeřnice 607 186 551 
IVONA – dámská kadeřnice 604 565 117 
MIRIAM – pedikúra, manikúra, shellac 777 562 255 
VERONIKA – kosmetika 608 211 483.

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.

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

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

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.

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

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, krby, udírny,  
rekonstrukce bytů, natěračské a malířské práce, pokládka  
plovoucích a litých podlah, montáže sádrokartonu, vyklízecí služby.
zbyneklud@seznam.cz, Tel. 702 976 025.

PRONAJMU garáž na ul. Kárníkova Tel: 723 972 751.

Hledáme paní na úklid kanceláří v Řečkovicích. Více na 734 319 616.

Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, přijme na dlouhodobou 
brigádu: 
1) řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele. 
Požadujeme:  
práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), denně 3-4 hodiny  
(od cca 8:15 hod.), mzda 80 - 100,-Kč/hod., ŘP + praxe v řízení  
osobního automobilu. 
2) zdatnou pracovnici/ka pro vystavování faktur a štítků pro 
přepravce a následné balení zboží do balíků.  
Požadujeme: práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek),  
denně 4-6 hodiny (od cca 9:30 hod.), mzda 80 - 100,-Kč/hod. 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz.

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

HLEDÁ SE PRONÁJEM nebytového prostoru pro uskladnění  
nářadí a možnost drobné řemeslné činnosti. Celkem 15-30 m2.  
Tel.: 603 510 009 email: bambussip@volny.cz. 

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

Nebaví Vás čekat fronta na poště? Posílejte a vyzvedávejte balíky  
službou PPL na adrese: DINERO – Palackého třída 159,  
Brno - Medlánky, Tel.: 739443544.

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 

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43(naproti Top Moravia) 
Kontrola stavu pneumatik před sezonou a vyvážení kol od 454,- 
ROYAL BLACK 15“ za 986,-  a 16“ za 1.034,- 
Slevy na pneu až 52%, sleva na disky -30% /do vyprodání/ 
Provozní doba:  Po-Pá 9-12, 12,30-18 hod, SO -12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

KOUPÍM motocykl Simson bez TP, 3000 Kč. T. 736741967

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Na nový vůz FABIA má teď každý!
Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým volantem,
rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky. Neváhejte a navštivte nás!

*ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci nancování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

79 000 Kč  

zvýhodnění

až

199 900 Kč  

Cena od

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ vozu ŠKODA FABIA: 4,4-4,9l/100 km, 101-111 g/km 

Placená inzerce

Placená inzerce
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Sportovní program na DUBEN:
Národní házená – 2. liga muži - východ  
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21) 
29. 4.  1. NH Brno : Podhorní Újezd 14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
(fotbalové hřiště na Novoměstské) 
15. 4.  SK Řečkovice : Lelekovice 15:30 hod. 
29. 4.  SK Řečkovice : Medlánky B 16:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Fotbal – 1. liga muži (stadion Srbská) 
7. 4.  Zbrojovka Brno : Slavia Praha 17:00 hod. 
21. 4.  Zbrojovka Brno : Viktoria Plzeň 17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Basketbal - ŽBL, případné semifinále play-off (nová hala) 
7. 4.  KP Brno : Nymburk 15:00 hod. 
(14 .4. KP Brno : Nymburk 15:30 hod.) 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
7. 4. VK KP Brno : Prostějov 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

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

STALO Se:
Basketbalistky KP BrNO vyhrály Český pohár

Na historickém vítězství se nemalou měrou podíleli i současní oby-
vatelé Řečkovic: hlavní trenér David Zdeněk (druhý zprava), hráčky 
Monika Satoranská (horní řada: čtvrtá zleva), Monika Verlíková (horní 
řada: šestá zleva), Tereza Lančová (dolní řada: v mikině), Gabriela An-
dělová (vedle ní u cenné trofeje) a dlouholetý manažer klubu Richard 
Foltýn (první zleva).

Termínovou listinu na  měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do  15. 4. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTeM?

TIP MĚSÍCe:
Lední hokej – Extraliga mužů 
HC Kometa Brno
SEMiFiNáLE PLAY-OFF 
(DrFG aréna)
aktuálně na: www.hc-kometa.cz

Úspěch TAK Hellas Brno  
na mistrovství české republiky

Na Kladně se v měsíci březnu konalo mistrovství České republiky 
mladších žáků a žákyň a kadetů a kadetek. Mladí sportovci zápasnic-
kého klubu TAK Hellas Brno na turnaji zvítězili s velkým přehledem 
a svým soupeřům a soupeřkám z dalších klubů republiky nedali té-
měř šanci. Vybojovali celkem devět zlatých medailí a titulů „mistr Čes-
ké republiky“, dvě stříbrné medaile pro vicemistry a jednu bronzovou. 
Pod vedením svých trenérů Milana Žáčka a Pavla Kučery tak zúročili 
všechen um a zkušenosti, které svým poctivým přístupem k tréninku 
nasbírali. Jelikož se ve  velké většině jedná o  žáky sportovních sku-
pin na  ZŠ Horácké náměstí, děkujeme vedení školy a  pedagogům 
za podporu a spolupráci při přípravě mladých sportovců.

Mgr. Pavel Kučera
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TAK HELLAS BRNO z.s. POŘÁDÁ 

LLLEEETTTNNNÍÍÍ   SSSOOOUUUSSSTTTŘŘŘEEEDDDĚĚĚNNNÍÍÍ   
KDY? 18. 8. 2018  25. 8. 2018 

 

KDE? Rekreační středisko Sloup – letní areál 
 

CENA? 3200, 
 

• Sportovní vyžití (kolektivní i individuální sporty základy 
míčových her, lehké a těžké atletiky, gymnastiky, úpolových 

sportů…..) 
• Vedení zkušených a kvalifikovaných vedoucích (trenérů) 

individuální přístup dle výkonnosti dítěte 
• Bohatý sportovní, kulturní a společenský program  

• Ubytování v chatkách v areálu www.rssloup.cz 
 
 

V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte na emailu 
hellas.brno@centrum.cz (počet míst omezen) 

Případně přímo na naší adrese TAK Hellas Horácké náměstí 15, Brno 
Řečkovice 62100 (u ZŠ Horácké náměstí), kontakt. telefon 724543438 

Postup badmintonistů Řečkovice  
do čtvrtfinále 5. ligy

Na přelomu měsíce února a března se v jehnické Yonex aréně sešlo 
5 „badecových“ klubů (tedy přesná polovina účastníků páté nejvyšší 
soutěže v ČR) k sehrání posledního kola soutěže smíšených badmin-
tonových družstev dospělých. Pořadatelem byl BC SmartLife Řečko-
vice.

Poslední kolo bylo pro oddíly z druhé poloviny průběžné tabulky 
velmi důležité, a  to z důvodu vyrovnaného počtu bodů. Díky těsné 
výhře Řečkovic nad Sokolem Židlochovice 5:3 se domácí oddíl probo-
joval z osmého místa do čtvrtfinále V. ligy, čímž splnil předsezonní cíl.

V něm sice dle předpokladů podlehl favoritovi celé soutěže, rezer-
vě extraligových badmintonistů FSpS MU Brno, vysoko 1:7, ale celko-
vě skončil na solidním 5. – 8. místě.

Jediný bod pro badmintonisty Řečkovic vybojoval ve čtvrtfinálovém souboji 
s mladým talentem Pavlem Grošovem (17) hrající předseda klubu Richard Foltýn 
(44).

Barbora Jůzová, vedoucí oddílu BC SmartLife Řečkovice

Placená inzerce
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POZVÁNKY

Na  dubnové výstavě v  Galerii Na  radnici se představí dvě vý-
tvarnice. První z nich je Jana Putnová, povoláním knihovnice, která 
ve volném čase tvoří perokresby. Výtvarnému světu se věnovala už 
od dětství, ve školním věku absolvovala LŠU v rodných Boskovicích. 
Přestože záhy nastoupila na  technickou školu, radost z  malování 
a kreslení jí zůstala. 

Druhou vystavující je keramička Alexandra Klubalová, která vy-
měnila povolání baletky za práci na keramickém kruhu. Má ráda pří-
rodní barvy a jednoduché vzory. Vytváří i keramické kachle s motivy 
žen v různých kloboucích, jednoduché postavy madon a v neposled-
ní řadě zdobené nádoby a vázy.

Kéž oko návštěvníka potěší drobné obrázky a keramika, tvořené 
s radostí a pro potěšení, a vykouzlí úsměv na jeho tváři. 

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 13. dubna v  17 hodin 
a  potrvá do  neděle 22. dubna 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 neprodejní.

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

Vladislav Musil, předseda komise

PeROKReSBY A KeRAMIKA

Řečkovická 13 
Vás zve na derniéru představení

Vlasta kopla Vlastu
aneb

Dívčí válka v Čechách
v neděli 22. dubna 2018 v 17 hod.  

v řečkovické sokolovně, Vážného 19, Brno.
Vstupné dobrovolné.


