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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LISTOPAD 2018

Vážení spoluobčané,
můj úvodní článek do  listopadové ŘEČI se 
těžko může týkat jiného tématu, než jsou 
proběhnuvší volby do  zastupitelstva naší 
městské části. Na  prvním místě patří mé 
poděkování vám všem, kteří jste ke komu-

nálním volbám přišli. Zatímco celková účast v Brně činila 42,65 
procent, u nás v Řečkovicích a Mokré Hoře se vyšplhala na 50,88 
procent. Tento procentuální výsledek znamená nejvyšší účast 
našich voličů v komunálních volbách od roku 1994. Žijeme tedy 
v městské části, jejíž obyvatelé se o dění kolem sebe zajímají, což 
je ten nejdůležitější vklad do budoucna.

O to větší radost mám z výsledku, kterého jsem se svým tý-
mem dosáhl. Více než 31 procent znamená, s ohledem na klesající 
celostátní preference sociální demokracie, ohromný úspěch. Ve-
lice si vaší důvěry vážím a děkuji za ni. Stejně jako ve dvou před-
chozích volebních obdobích mi bude ctí vás reprezentovat, a to 
nejen v rámci městské části, ale nově také v městském zastupi-
telstvu, kam mne postrčilo obrovské množství „preferenčních“ 
hlasů.  

Co s týče povolebního uspořádání, je v poměrném volebním 
systému podstatné, kdo získá většinu v zastupitelstvu. V Řečkovi-
cích a Mokré Hoře máme celkem 23 zastupitelů, minimální větši-
nu tak může vytvořit 12 z nich. Vzhledem k rozvržení jednotlivých 
mandátů (viz obrázek) jsme jako vítězové voleb mohli uzavřít ko-
alici dvou subjektů, nepovažoval bych to ale za stabilní a ideální 
řešení. Po přibližně týdenním vyjednávání jsme se proto rozhodli 
vydat cestou širší koaliční dohody se stranami ANO 2011 a ODS. 
Tato varianta nabízí 16 z 23 mandátů, což nám umožní jednodu-
šeji prosazovat náš volební program. Samozřejmě platí, že koa-
liční smlouva je politickou, právně nezávaznou dohodou. Volba 
starosty, místostarostů a radních je tak v rukou nově ustaveného 

zastupitelstva, které se sejde začátkem listopadu. Podrobnější 
informace o nově zvoleném vedení městské části tedy obdržíte 
v prosincovém vydání ŘEČI.

Na  závěr bych ještě rád poděkoval všem politickým subjek-
tům v naší městské části za korektně vedenou kampaň a věcná 
povolební vyjednávání. Jsem samozřejmě do budoucna připra-
ven na konstruktivní jednání se všemi stranami, včetně těch, kte-
ré skončily v opozici. Všichni tu máme jeden společný cíl, kterým 
je rozvoj naší čtvrti. A můžeme být patřičně hrdí na to, že v námi 
nastavené politické kultuře dlouhodobě vítězí slušnost, což se 
nikdy nesmí změnit. 

Vše dobré přeje
Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Na své 55. schůzi 19. září 2018 rada:
● vzala na  vědomí výslednou zprávu o  vyúčtování Vavřinec-

kých hodů 2018, výdaje na  tuto akci činily 507  142 Kč a  příjmy 
360 196 Kč,

● schválila Program poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým 
organizacím z  rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora pro rok 2019,

● schválila užití znaku městské části pro prezentaci partnerství 
v  rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“ a  smlouvu 
o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem 
je zajištění vzájemné propagace a reklamy v sezóně 2018/2019, 

● souhlasila s  realizací následujících předložených projektů v  roce 
2019, avšak s  připomínkami uvedenými v  odpovědi, která bude 
zaslána Magistrátu města Brna, Kanceláři participace: Revitaliza-

ce parku na Novém náměstí, Proluka Škrétova – Terezy Nováko-
vé, Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná 21 a  Novoměstská 
5), Toaleta na konečné v Řečkovicích, Veřejný gril v Zamilci, vzala 
na vědomí popis uvedených projektů na území městské části a to, 
že finanční prostředky na  realizaci a správu uvedených projektů 
budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna 
po dobu tří let a že realizace projektů je závislá na výsledku hlaso-
vání občanů města, které proběhne v listopadu 2018, 

● zrušila ke  dni 5. 10. 2018 své komise, odvolala jejich předsedy 
a  členy komisí a  pověřila místostarostu Ing.  Olivera Pospíšila or-
ganizačním zajištěním listopadového a  prosincového čísla zpra-
vodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ 
zřízena. 

(pokračování na straně 2)

Zprávy ze zasedání rady městské části
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Na své 56. schůzi 17. října 2018 rada:
● schválila termíny sňatků v roce 2019: 22. 2., 8. 3., 5. 4., 27. 4., 17. 5., 

7. 6., 22. 6., 20. 7., 31. 8., 6. 9., 21. 9., 15. 11., 6. 12.,
● souhlasila jako zřizovatel základní školy se  zvýšením kapacity 

školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, z dosavadních 140 žáků 
na 180 žáků, a to s účinností od 1. 2. 2019, 

● schválila nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., na pronájem části 
pozemku p.  č. 4982/1 o  výměře 7307 m2, pozemku p.  č. 4982/5 
o výměře 489 m2, pozemku p. č. 4982/6 o výměře 1308 m2, čás-
ti pozemku p.  č. 4982/10 o  výměře 6 m2 a  části pozemku p.  č. 
4982/11 o výměře 75 m2, vše v k. ú. Řečkovice, na dobu určitou 
od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2028, 

● schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru Společ-
nosti Podané ruce, o. p.  s., k  realizaci preventivních programů 
ve dnech 19. 10. a 23. 10. 2018,

● schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru poboč-
nému spolku KČT, Moravská Slavia Řečkovice, na akce Černohor-
ské šlápoty ve  dnech 22. 2. – 24. 2. 2019, Lesnickým Slavínem 
ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2019 a Brněnská podkova ve dnech 13. 9. 
– 15. 9. 2019 za částku 300 Kč na každou akci a souhlasila s užitím 
znaku městské části při těchto turistických akcích,

● schválila smlouvu o  výpůjčce sálu bývalého pivovaru s  Českým 
svazem bojovníků za svobodu, ZO 32 Řečkovice, ke konání výroční 
schůze dne 20. 11. 2018, 

● doporučila požádat Dopravní podnik města Brna, a. s., o  vedení 
linky autobusu č. 65 přes ulice Azurovou a Renčovu, za následují-
cích podmínek: nízkoemisní minibus, zrušení zastávky č. 5, max. 3x 
za hodinu, zachování maximálního počtu parkovacích míst. 

Ing. Oliver Pospíšil

Zprávy ze zasedání rady městské části 
(dokončení ze strany 1)

Finále je tady.
Jen VY rozhodnete!

Druhý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás je ve svém 

finále. Od 1. do 22. listopadu můžete vybírat mezi 64 projekty z 19 

městských částí, které navrhli přímo obyvatelé města Brna. Hlasovat 

můžete na  damenavas.brno.cz z  pohodlí svého domova nebo ve 

všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. K dispozici pro hlasování 

budete mít 5 kladných hlasů a 2 záporné. Jednomu projektu můžete 

udělit až 2 kladné hlasy. Šanci uspět mají projekty s největším počtem 

hlasů až do vyčerpání částky 30 milionů Kč. Kdo nemá rád elektronic-

ké hlasování na webových stránkách, může ve středu 14. 11. od 10:00 

do 18:00 hlasovat fyzicky v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné. 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora má ve finále 5 projek-

tů. Prohlédněte si jejich videa na facebookové stránce Dáme na vás. 

Hlasujte pro své favority! My totiž dáme na vás!
Kancelář participace

Řečkovické projekty 
 participativního rozpočtu

Také pro rok 2019 počítá město Brno s vyčleněním části finančních 

prostředků do tzv. participativního rozpočtu. Brňané mohou v obdo-

bí od 1. do 22. listopadu hlasovat pro konkrétní projekty, které chtějí 

podpořit. Z celkem 63 nápadů, které byly vyhodnoceny jako prove-

ditelné, je 5 z naší městské části. Jedná se o tyto projekty: „Revitali-

zace parku na Novém náměstí“, „Toalety na konečné v Řečkovicích“, 

„Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná ulice)“, „Proluka Škrétova 

– Terezy Novákové“ a „Veřejný gril v Zamilcu“. Hlasovat je možné pro-

střednictvím webových stránek www.damenavas.cz. Pokud některý 

z řečkovických občanů nemá přístup k internetu, je možné po před-

chozí telefonické domluvě hlasovat na sekretariátu starosty na rad-

nici.
Marek Viskot, starosta

Poděkování politických stran
Vážení občané,
místní sdružení ODS Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora děkuje za  pod-
poru, kterou jste jeho kandidátům svými hlasy vyjádřili v uplynulých 
komunálních volbách. Vaše důvěra je zejména pro kandidáty zvolené 
do zastupitelstva naší městské části závazkem, který přemění v práci 
ve prospěch Řečkovic i Mokré Hory.

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

Místní organizace hnutí ANO 2011 Brno – Řečkovice a  Mokrá Hora 
děkuje všem svým voličům za podporu v komunálních volbách. V za-
stupitelstvu městské části budeme pracovat ve prospěch všech ob-
čanů Řečkovic a  Mokré Hory a  budeme se snažit plnit náš volební 
program.

Mgr. René Černý, předseda MO ANO 2011

Upřímné poděkování vám všem, milí voliči, kteří jste svými hlasy pod-
pořili v komunálních volbách naši kandidátku. Stejně jako před vol-
bami chceme i v dalším období s vámi být v kontaktu.

KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora

Poděkování voličům Spolku Za zdravé Řečkovice  
s podporou Strany zelených

Tímto bychom chtěli všem našim voličům a podporovatelům srdeč-
ně poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste v nás vložili. Můžeme Vás 
ujistit, že se i nadále budeme snažit pomáhat lidem v našem okolí, 
pořádat osvětové akce a nyní se již z pozice zastupitelů městské části 
budeme zasazovat o další zlepšování životního prostředí v Řečkovi-
cích a na Mokré Hoře. 

Za Spolek a SZ Česlav Ulrich a Ondřej Štaud
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Brněnský dopravní podnik vyslal do  ulic autobus, který využívá 
plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice se jedná 
o vůbec první případ využití takto získané energie k pohonu hromad-
né dopravy. Podnik se tak zapojil do pilotního projektu „BioCNG pro 
města“, jehož cílem je změnit pohled na odpady a poukázat na mož-
nost jejich dalšího využití v  každodenním provozu města. Autobus 
s  bioCNG pohonem můžete potkat na  linkách spojující brněnské 
Chrlice a Modřice s centrem města. Testovací období projektu potrvá 
do prosince a poté bude vyhodnocen. 

 „Jedná se o velký krok kupředu a jsem rád, že Dopravní podnik města 
Brna může být u toho a jako první v Česku tento plyn pro své autobusy 
využít. Jde o chytré řešení, které přispívá k soběstačnosti města. Odpad, 
který lidé vyprodukují, opět může sloužit lidem,“ uvedl ředitel podniku 
Miloš Havránek. 

Pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cir-
kulární ekonomiky a jeho smyslem je poukázat na fakt, že bioodpad 
a odpadní voda obecně nemusí být vnímány jako bezcenné suroviny, 
ale naopak můžou velmi prakticky sloužit jako zdroj energie, který 
po jeho vyčerpání umí posloužit i jako cenná materiálová biosložka, 
tedy hnojivo v zemědělské půdě. Využití lokálně dostupného zdroje 
k výrobě pohonných hmot přispěje i k větší energetické soběstačnos-
ti a sníží se závislost na dodávkách paliva z cizích zemí.

„V  České republice zatím neumíme efektivně využívat bioodpady, 
které jsou cenným zdrojem energie a také organické hmoty, která zou-
fale chybí v naší zemědělské půdě. Na příkladu Brna chceme ukázat, že 
využitím biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovaných na území 
města, můžeme získat dostatek energie na celoroční pohon přibližně až 
50 autobusů městské hromadné dopravy. Když z  bioodpadu získáme 
energii v podobě plynu, pořád nám ještě zbude jeho materiálová slož-
ka – organická hmota a  živiny, které můžeme použít jakožto hnojivo. 
Pálením bioodpadů ve  spalovně nebo jejich ukládáním na  skládky je 

zmařena jejich energetická i  materiálová hodnota – a  to je velká ško-
da,“ vysvětluje iniciátor a realizátor projektu Petr Novotný z Institutu 
Cirkulární ekonomiky a projekt manažer společnosti Renards, který 
doufá, že situace se změní s příchodem konce skládkování využitel-
ných odpadů v roce 2024.  

Autory pilotního projektu „BioCNG pro města“ jsou Petr Novotný 
a Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární ekonomiky. Společnost Brněn-
ské vodárny a kanalizace, a.s. poskytla pro realizaci pilotního projektu 
zázemí čistírny odpadních vod v Brně - Modřicích a umožnila odběr 
bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů. Společnost Do-
pravní podnik města Brna, a.s. vyčlenila pro pilotní testování linkový 
autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Česká výzkumná společ-
nost MemBrain s.r.o. pro tento projekt poskytla jednotku na čištění 
bioplynu na kvalitu zemního plynu využívající membránovou tech-
nologii. Jedná se o české know how a českou technologii.

 „Pilotní jednotka BU-12 pro výrobu bioCNG je komplexním techno-
logickým zařízením, které ze vstupního bioplynu pomocí membránové 
separace izoluje biomethan. Během procesu dojde ke  kompletnímu 
odloučení oxidu uhličitého, kyslíku, vodní páry a  sulfanu ze vstupního 
kalového plynu nebo obecně z bioplynu. Vzniklý biomethan je násled-
ně komprimován na  tlak 220 bar a  uskladněn v  zásobních tlakových 
lahvích. Odtud se provádí výdej bioCNG pomocí výdejního automatu, 
který je umístěný na  boku jednotky,“ přiblížil vedoucí útvaru rozvoje 
procesů a aplikací Marek Bobák z firmy MemBrain , který dále upřes-
nil, že pilotní provoz slouží zároveň jako ověření technologie v rámci 
projektu „Inteligentní regiony“ podpořeného TAČR.

Hana Tomaštíková, 
Dopravní podnik města Brna, a.s.

První autobus poháněný bioplynem z odpadní vody
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V sobotu dopoledne 20. října organizoval 
oddíl Vlčí stopa na nově zrekonstruovaném 
řečkovickém fotbalovém hřišti další roč-

ník akce s  názvem Dopoledne Viléma Tella. 
Po  vzoru tohoto známého švýcarského ná-
rodního hrdiny zkoušeli účastníci své schop-
nosti v  míření, házení, střílení a  trefování 
v mnoha různých disciplínách.

Už bylo poměrně dlouho od  zahájení, 
když se začali trousit první účastníci. Hned 
se jich ujali organizátoři na  jednotlivých 
stanovištích, a už bylo slyšet svištění šípů či 
kuliček vystřelených z praku, klepání diabo-
lek či papírových míčků o terč, cinkání háze-
né podkovy… Každý si mohl vyzkoušet dis-
ciplíny určené pro svou kategorii a následně 
se pokoušet svůj výkon zlepšit. A pokud zby-
la chvilka, mohl si vyzkoušet i disciplíny pro 
kategorie ostatní. 

Po  poledni byly vyhlášeny výsledky to-
hoto klání. Poctu Viléma Tella v nejstarší ka-
tegorii získal Vojtěch s číslem 6, v mladších 
pětka – Vašek - a v nejmladších Lucie s čís-
lem 3. Ale zasoutěžili si a pobavili se všichni, 
soutěžící i jejich rodiče.

Radmila Zavadilová

Nabídka práce
Základní škola Brno, 

Novoměstská 21, hledá  
administrativní pracovnici 

na zkrácený úvazek.  
Nástup možný ihned. 
Životopis zasílejte na 

kancelar@zsnovomestska.cz 
Informace tel. 541 321 508.

Jitka Hrubá

Asistenti zlepšují život 
ve vyloučených oblastech

Konkrétní pozitivní výsledky přináší práce asistentů prevence kri-
minality, kteří v Brně působí již několikátým rokem. Problémy, jež se 
vyskytují v sociálně vyloučených oblastech, znají totiž přímo zevnitř. 
Z asistentů se díky řadě odborných kurzů stali proškolení profesio-
nálové a dokážou tak zprostředkovat pomoc lidem v dluhové tísni, 
drogově závislým nebo ohroženým domácím násilím.

Významnou roli hraje důvěra, které se, často jako členové ko-
munity, těší mezi místními. Díky tomu jsou výbornými prostředníky 
pro strážníky městské policie a poskytují jim vhled do jinak skrytých 
a spletitých souvislostí. Mnohdy rozpoznají problém v samotném po-
čátku a k jeho řešení přispějí třeba už jen pouhým zprostředkováním 
užitečné informace o možnostech asistence nebo poskytnutím kon-
taktu na instituci, která se daným typem životní situace zabývá.

S obyvateli vyloučených lokalit jsou doslova v každodenním kon-
taktu, takže se při rozhovorech s nimi dozvídají o potížích jednotlivců 
nebo i celých rodin. Příčinou potíží někdy bývají špatné životní návy-
ky, neznalost zákonů či zanedbané vzdělání. „Drobná chyba přitom 
může spustit řetězec osudových problémů. Proto je vhled asistentů 
společně s včasnou intervencí tak důležitý,“ vysvětluje Petra Kubišová 
z preventivně informačního oddělení městské policie.

Asistenti prevence kriminality pravidelně docházejí do zaměstná-
ní a plní zadané úkoly. Už jen tím se stávají pro komunitu pozitivním 
vzorem. Mimo jiné se zapojují do kontrol veřejného pořádku, starají 
se o bezpečnou likvidaci odhozených injekčních stříkaček a přenášejí 
i ve školách. Na příkladech z nejbližšího okolí zdůrazňují dětem rizi-
ka a nepříznivé následky užívání návykových látek. Záslužnou práci 
odvádějí asistenti i před školami, kde dbají na bezpečnost žáků smě-
řujících do lavic.

U  brněnské městské policie momentálně působí osm asistentů 
prevence kriminality. Uspěli ve výběrovém řízení, absolvovali psycho-
logické testy i zdravotní prohlídku a prošli několika školeními. Museli 
tedy prokázat všechny nezbytné předpoklady pro tuto práci. Veřej-
nost je pozná podle pracovního oblečení s nápisem APK.                                                              

Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Jak poznáte, že máte  
problém se závislostí?  

Přijďte se zdarma poradit
Hrajete, sázíte, pijete často alkohol nebo užíváte návykové látky 

a občas si nejste jistí, jestli máte situaci plně pod kontrolou? Terapeu-
tické centrum v Jihomoravském kraji nově nabízí službu Pro-Dialog, 
díky níž můžete nezávazně a  bezplatně probrat svoje problémy se 
zkušenými odborníky, kteří vám pomohou zjistit, jestli u vás již začíná 
vznikat závislost a případně poradí, jak dál postupovat. Poradenství 
je ale určeno také pro rodiny a blízké osob se závislostmi, kteří se mo-
hou dozvědět, jak s celou situací naložit a  jakým způsobem nabíd-
nout závislému pomoc. 

Terapeutické centrum se specializuje na ambulantní léčbu závis-
lostí na alkoholu, drogách, hraní nebo sázení. Všechny služby posky-
tuje svým klientům zdarma a  zcela diskrétně. V  rámci Pro-Dialogu 
se o službách Terapeutického centra mohou přijít informovat i  lidé 
z  jiných organizací, pro jejichž klienty mohou být nabízené služby 
užitečné.

Terapeutické centrum v  Jihomoravském kraji, které je součástí 
Společnosti Podané ruce, najdete v  Brně na  ulici Hilleho 5 (odboč-
ka z  tř. Kpt.  Jaroše). Službu Pro-Dialog můžete využít každé úterý 
od  14:30 do  16:00 a  každý čtvrtek od  9:30 do  11:00, není třeba se 
objednávat předem. Více na  webu: terapiejmk.podaneruce.cz.  
Kontakty pro další informace: 541  227  704, 778  486  355,  
terapie.jmk@podaneruce.cz

Společnost Podané ruce o.p.s.

Dopoledne Viléma Tella 2018
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Služba tísňového volání

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce 
o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlav-
ním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, 
že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon 
a nedovolají se pomoci. 

 Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň mís-
to, kde obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální péče MMB  
(Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží 
na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek 
www.css.brno.cz. 
Žádost je možné vyzvednout a odevzdat v úředních hodinách:
pondělí a středa  8:00 – 17:00 
úterý a čtvrtek  8:00 – 15:00 
pátek 8:00 – 12:00
Tel.:  542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail:  socioinfopoint@brno.cz

 
 

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
7. listopadu 2018  

v 18.00 hodin v sále školy

20. listopadu 2018  
v 18.00 hodin v sále školy

ZŠ Horácké náměstí získala  
dotaci na projekt  
Přírodní zahrada

Se souhlasem zřizovatele MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zažá-
dala naše škola o dotaci na projekt Přírodní zahrada ZŠ Brno, Horácké 
náměstí 13.

Během letních měsíců dostala škola kladné vyjádření na  Výzvu  
č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí finanční 
podpory v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015, o poskytování finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republi-
ky, na projekt Přírodní zahrada.

Realizací projektu dojde k  rozvoji zázemí zahrady za  účelem  
školního i mimoškolního vzdělávání, které bude probíhat ve venkov-
ním prostředí, tedy v přímém kontaktu s přírodou.

Investiční dotace byly poskytnuty v  plné výši, a  proto bych  
jménem školy rád poděkoval všem zúčastněným na tomto projektu.

Mgr. Milan Navrátil

Studenti učitelství 
 nahlížejí  

do řečkovických tříd
Základní škola Horácké náměstí 13 patří mezi progresivní brněn-

ské základní školy. Projevuje se to ve  využívání prvků daltonského 
plánu, aktivizujících metod ve všech předmětech, ve spolupráci mezi 
učiteli a v dalších aspektech každodenního života školy. 

Ve  třetím zářijovém týdnu se tato škola (podobně jako jiných 
pět vybraných brněnských základních škol) stala hostitelkou cca 30 
studentů učitelství 1. stupně, kteří v rámci své vstupní pedagogické 
praxe na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity navštívili výuku 
v 1., 3. a 5. ročníku. 

Studenti Pedagogické fakulty MU v hodinách (spolu s učiteli z Pe-
dagogické fakulty MU) pozorovali zkušené učitele při práci se žáky 
podle moderních vyučovacích trendů. Měli možnost si uvědomit, jak 
se výuka na prvním stupni proměnila od doby, kdy se jí před deseti 
lety účastnili jako žáci. V  každém ročníku měli příležitost vidět dvě 
celé vyučovací hodiny a po jejich skončení diskutovat s učiteli, jejichž 
výuku pozorovali, a fakultními didaktiky. 

Vstupní pedagogická praxe je pro studenty učitelství první z de-
seti pedagogických praxí, které během svého pětiletého studia ab-
solvují. Pro většinu studentů je první příležitostí dívat se na  školní 
třídu z druhé strany, tj. pohledem učitele. Tato zkušenost je pro ně 
velmi cenná nejen nyní, na počátku jejich studia, ale i později – když 
srovnávají své zkušenosti získávané postupně během svých dalších 
průběžných či souvislých pedagogických praxí. 

I třetí zářijový týden ukázal, že ZŠ Horácké náměstí 13 dlouhodo-
bě usiluje o kvalitní výuku svých žáků. Učitelé sledují aktuální dění 
a  nové trendy, které se jim daří začleňovat do  pedagogické práce. 
Díky tomu má ZŠ Horácké náměstí 13 statut tzv. fakultní školy Peda-
gogické fakulty MU. Za projevenou ochotu a vstřícnost ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou MU patří učitelům i vedení ZŠ Horácké ná-
městí 13 upřímné poděkování. 

Za Katedru primární pedagogiky PdF MU  

Veronika a Petr Najvarovi
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V rámci Noci kostelů ve Sboru Páně obo-
hatil program pan Ondřej Pavlíček svojí hrou 
na koncertní kytaru, kterou zaujal přítomné 
posluchače. Ti pak vyjádřili přání, zda by-
chom nemohli uspořádat jeho samostatný 
koncert. Rádi jsme tomuto přání vyhověli, 
takže vás můžeme pozvat na  kytarový re-
citál Ondřeje Pavlíčka „E  una nota d´oro“, 
který se uskuteční 6. 11. 2018 v 19:30 hod. 
ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6. V rámci kon-
certu si budou moci posluchači vychutnat 
mistrovská díla renesanční a barokní hudby 
i novější známé skladby z kytarové literatury 
včetně latinskoamerických rytmů. Sbor Páně 
rozezní skladby takových autorů, jako je A. 
Mudarra, J. A. Losy, J. S. Bach, E. Granados, S. 
Myers, H. Villa-Lobos a A. Ruiz-Pipó.

Ondřej Pavlíček je absolventem brněnské 
konzervatoře a  bakalářského studia JAMU. 
Během studií se zúčastnil několika meziná-
rodních soutěží (1. cena: Treviso, Dolný Ku-
bín, Guitartalent Brno, Vidnava). Z domácích 
akcí získal dvě druhá místa v soutěži českých 
konzervatoří. Zúčastnil se natáčení pro rádio 
Vltava či Českou televizi a rovněž mnoha mi-
strovských kurzů u  významných světových 

kytaristů: S. Tennanta, A. Desideria, A. Yorka, 
E. Fernandeze, D. Kavanagha, R. Bouchera, T. 
Offermanna, H. Kappela a dalších. Taktéž bě-
hem studia vystoupil s kytarovým kvartetem 
na koncertě v Německu v rámci výročí 25 let 
partnerství Brna a Stuttgartu.

V  současnosti je učitelem hry na  kyta-
ru na  Základní umělecké škole J. Kvapila 
a SZUŠ Radmily Chmelové v Bystrci. 

Místa na  tento kytarový recitál je mož-
no si rezervovat prostřednictvím e-mailové 

adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky 
na tel. čísle 776 032 149. Podrobnější a ak-
tuální informace naleznete na  webových 
stránkách www.verbumetmusica.com. Do-
poručená výše daru při vstupu je 80 Kč. Vý-
těžek koncertu bude věnován na  podporu 
projektu Centrum křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH 
spolek Verbum et musica

Kytarový recitál Ondřeje Pavlíčka „E una nota d´oro“

Vzpomínka na  
Annu a Františka Malíkovy
Jen náhodou a  opožděně jsem dostala do  rukou zpravodaj 

Řeč, ve kterém jste uváděli, po kom jsou pojmenovány místní uli-
ce. Bylo mi líto, že u ulice Malíkova, pojmenované po mém tatín-
kovi, který zemřel v koncentračním táboře, bylo místo fotografie 
jen prázdné místo.

Posílám Vám tedy fotografii mého tatínka v orelské uniformě. 
A chci moc poděkovat, že i v nové zástavbě zůstala ulice, kte-

rá nese jméno mého tatínka. A také chci poprosit o zveřejnění 
vzpomínky na mé rodiče. Maminku si snad bude ještě někdo pa-
matovat, byla učitelkou v Řečkovicích.

Marie Horáčková, roz. Malíková

V červnu 2018 by se dožila 105 let
paní Anna Malíková z Bukovinky,
učitelka v Brně-Řečkovicích.
* 29. 6. 1913  + 29. 6. 1977

V listopadu 2018 to bude 75 let, kdy
zemřel v koncentračním táboře  
Gröz Strelicz,
její manžel František Malík,  
náčelník Orla - župy Sušilovy.
* 22. 2. 1908  + 14. 11. 1943

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové  
v měsíci listopadu 2018:

12. 11. v 19 hod. 
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů 

20. 11. v 18 hod. 
Koncert bývalých žáků N. Čermákové

22. 11. v 18 hod. 
Koncert pro spolek VIVO

29. 11. v 18 hod. 
Oborový koncert oddělení  

strunných nástrojů

Všechny akce se konají v sále školy,  
Palackého tř. 70.

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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Mikuláš si na  svět trochu pospíšil – na-
rodil se téměř o čtyři týdny dříve, a to v led-
nu roku 2016. Dmuli jsme se pýchou, když 
všichni obdivovali jeho úplně světlounké 
vlásky. Radost z  prvního miminka byla ob-
rovská.

První dva měsíce byly téměř idylické. Ko-
jení se dařilo, Mikuláš krásně spal, nádherně 
voněl a my jsme se do něj všichni zamilovali. 
Občas jsem si říkala, proč pořád těmi očky 
bloudí sem a tam ze strany na stranu? Taky 
mu ta hlavička pořád nějak padá a ne a ne 
ji pořádně udržet. Bylo nám jasné, že tady 
něco nehraje…

V  nemocnici jsme se dostali k  paní dok-
torce, která se na  předčasně narozená mi-
minka specializuje. Po vyšetření, plném řevu 
a  pláče, nám oznámila, že Mikuláš má albi-
notický syndrom, že bude hodně špatně vi-
dět a že je to nevratné a trvalé. Odkázala nás 
na nějakou ranou péči - a  to bylo všechno. 
Jako by měl třeba chřipku. Asi všechny život-
ní zlomy nastávají takto banálně a  na  neo-
sobních místech. 

Zavolala jsem tedy do  brněnské poboč-
ky Společnosti pro ranou péči. A jsem tomu 
ráda, protože bez rané péče bychom byli 
opravdu ztraceni. Doslova. Paní poradkyně 

Jarmila, která k nám už více jak dva roky do-
chází, je dobrou učitelkou a motivací jak pro 
Mikuláše, tak oporou a inspirací pro nás ro-
diče. Stejně tak celá raná péče, která pořádá 
různé přednášky a  kurzy, snaží se spojovat 
lidi se společnými problémy a  všechny po-
souvat vpřed.

Poradkyně nám vysvětlila, že je potřeba 
začít malými krůčky, a  poradila, ke  kterým 
odborníkům jít, na co se ptát – a hlavně se 
nebát. I díky ní, a vlastně rané péči obecně 
jsme se naučili žít s malým albínkem. 

Našemu pokladu budou už za  chvíli tři 
roky a  nové pokroky pozorujeme každou 
chvíli. Vždy se z  nich raduje celá rodina 
a snažíme se také o všem informovat ranou 
péči, protože tohle všechno se děje i díky ní.

 
Sociální služba raná péče podporuje rodiny 
s dětmi s postižením ve věku od narození do 7 
let. Poradkyně dojíždí bezplatně domů do ro-
din, odborně pracují s dětmi a provázejí rodi-
nu těžkou životní situací. Máte-li pochybnosti 
o  tom, zda Vaše dítě dobře vidí nebo zda se 
správně vyvíjí, kontaktujte ranou péči a zkon-
zultujte svou situaci: www.ranapece.cz. 

Mgr. Irena Jelínková, MSc., 
Středisko rané péče SPRP

Mikuláš – ten je náš 
Rodina chlapce s postižením zraku píše o své zkušenosti s ranou péčí,  

která jí pomohla v těžké situaci
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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.

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

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

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

SHÁNÍME byt v Brně-Řečkovicích (1+kk, 1+1) T: 732 219 013

HLEDÁM pěkný dům v této oblasti. T: 604 126 970

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

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

VODOINSTALATÉR. Tel: 602 861 402 

VÁNOČNÍ STROMKY z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma,  
jedle 700Kč smrk 450Kč, výška 150-250cm, T: 702 909 454

HLEDÁM BYT K PRONÁJMU 1+1 v oblasti Řečkovic a okolí  
do 12 000 Kč. Volejte 604 402 209.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v oblasti Řečkovice, Medlánky  
a okolí. Velikost 2+1 nebo 3+kk. T: 723 676 709

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

PRODÁM jablka na uskladnění 5 kč/kg. Tel: 605 176 750

PRONAJMU garáž na ulici Uprkova. Tel: 720 137 971

HLEDÁM na objekty v Brně vrátné a recepční i s OZP na HPP  
a zkr. úvazek. Dobré mzdové podmínky. Volejte: 602 595 682

PRONAJMU kancelářské/obchodní prostory (100 m2) v přízemí  
nebytového domu na ul. Banskobystrická. Vlastní vchod z domu  
i ulice. Poloha domu vybízí ke zřízení cukrárny, kavárny atp.  
Klidný dům, výborná dostupnost MHD. Bez RK, T: 732 825 879.

Qi GONG - (čti Čchi kung) pravidelné otevřené lekce pro  
začátečníky. Čínské cvičení pro zdraví a energii.  
Ulevuje od všech bolestí, napětí a úzkosti a přinese vám vnitřní  
klid a uvolnění.  KDY: každé PONDĚLÍ v 17:15-18:45 
CENA: 180,-/90 minut, 1600,-/10 lekcí/90 minut. 
KDE: Písečné centrum v Brně-Řečkovicích, Měřičkova 20.   
INFO & Přihlášky: Tel. 777983505, www.monikameliva.com

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, www.mkbrno.cz, T: 732 646 047

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

Nový školní rok už je v plném proudu a vy si můžete přijít 
vyzkoušet celou řadu kroužků.

V aktuální nabídce najdete kroužky pro rodiče s dětmi 
v dopoledních hodinách.

Beránci - cvičení rodičů s dětmi, pohybové aktivity pro 
nejmenší, cvičení na míčích, s malými balónky, masážními 
míčky a další. Jednoduché pohybové hry v kolektivu. 
Kdy: úterý 10:30-12:00, věk 8 až 18 měsíců.  
Vede E. Fleková 723 262 216.

Bublinky 1 a 2 pro rodiče a děti. Program je zaměřený 
na rozvoj hrubé i jemné motoriky a na celkovou podporu 
psychomotorického vývoje dětí, zahrnuje cvičení s fitbally, 
overbally, s padákem, říkanky, písničky, první socializaci 
v kolektivu, jednoduché tvoření, malou překážkovou dráhu. 
Kdy: středa 9:00 až 10:30, věk 6 až 12 měsíců.  
Vede L. Koláčková 775 659 313.

Hříbátka - cvičení rodičů s dětmi, pohybové aktivity pro 
nejmenší - např. cvičení na míčích, s malými balónky 
a masážními míčky. Při cvičení používáme rozmanité 
pomůcky: švihadla, obruče, kuželky a další. Hrajeme 
jednoduché pohybové hry v kolektivu. 
Kdy: čtvrtek 10:30 až 12:00, věk 1 až 2 roky.  
Vede E. Fleková 723 262 216.

Ježečci 1 a 2 cvičení rodičů s dětmi. Cvičení probíhá formou 
hry a zábavy na různá témata: kamarádství, dopravní 
prostředky, zvířátka. Pohybové aktivity pomáhají dětem 
při správném vývoji kostry a svalových skupin, zdokonalují 
koordinaci pohybu, udržení rovnováhy. Cvičení doprovázejí 
říkanky, písničky, jednoduché tanečky, cvičení s náčiním 
a na nářadí. 
Kdy: pondělí 9:30 až 10:30, věk 2 až 4 roky.  
Vede K. Volfová 606 206 477.

Koblížci - cvičení rodičů s dětmi, pohybové aktivity pro 
nejmenší - cvičení na míčích, s malými balónky, masážními 
míčky. Při cvičení používáme rozmanité pomůcky: švihadla, 
obruče, kuželky a další. Hrajeme jednoduché pohybové hry 
v kolektivu a ve výtvarné části tvoříme z různých materiálů.  
Kdy: čtvrtek 9:00 až 10:30, věk 2 až 4 roky.  
Vede E. Fleková 723 262 216.

Kuřátka - cvičení rodičů s dětmi, pohybové aktivity pro 
nejmenší - např. cvičení na míčích, s malými balónky 
a masážními míčky. Při cvičení používáme rozmanité 
pomůcky: švihadla, obruče, kuželky a další. Hrajeme 
jednoduché pohybové hry v kolektivu. 
Kdy: úterý 9:00 až 10:30, věk 1 až 2 roky.  
Vede E. Fleková 723 262 216.

Klub Frikulín je určen pro děti ve věku 2 až 5 let a pro rodiče, 
kteří chtějí pro své ratolesti individuální přístup a pozvolné 
zvykání na režim školky. Klub nabízí pestrý výtvarný, 
hudební a pohybový program, rozvoj řečových schopností. 
Pomáháme dětem se sebeobsluhou, podporujeme u dětí 
samostatnost. Bohatý program nabízíme od pondělí 
do pátku v čase od 8:00 do 13:00.  
Informace: Z. Červinková 721 079 626.  

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



9Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Prodáváte malý byt? 
Tak  právě ten hledám 
pro svého klienta. 
Za nabídku děkuji.

Mgr. David Jelínek
Váš realitní specialista

Moderní bungalov
Krásný cihlový dům s garáží, 
udržovanou zahradou 
a prostornou terasou.

5.900.000 Kč    PENB: C  
(139,4 kWh/m2/rok) 

www.rkokno.cz Kořískova 47, 621 00 Brno

NABÍDKA:

734 319 616

Jak prožít Vánoce šetrněji?
Na našich adventních akcích načerpáte inspiraci, jak slavit advent 

i Vánoce ohleduplněji k přírodě. Přijďte zakusit pravou vánoční atmo-
sféru bez stresu a shonu, vyrobit si dárky bez nakupování a vzpome-
nout na tradice našich předků.

Nejen pečená husa patří ke svátku svatého Martina, v Jundrově je 
s tímto svátkem spojená tradiční Martinská slavnost, která letos pro-
běhne v podvečer 9. listopadu. Nejprve si vyrobíme působivé lam-
piony a potom s nimi společně rozzáříme Jundrov. Náš lampionový 
průvod začne v 18. hodin před budovou Rozmarýnku. 

Na  dobu adventu i Vánoc se stylově naladíte na  Vánoční Lipce 
na Lipové. Odpoledne 29. a 30. listopadu se bude celým domem li-
nout vůně jedlového chvojí a včelího vosku, která všechny nakazí tou 
správnou adventní atmosférou. Společně se ale i ztišíme a zamyslí-
me nad poselstvím adventu. Na děti i dospělé budou čekat dílničky, 
na kterých si vyrobí ozdoby i originální adventní kalendáře. Ochutná-
me vlastnoručně připravené vánoční pečivo a všechno to spláchne-
me hrnkem dětského punče, který se pro nás bude ohřívat v kotlíku 
nad ohněm!

V Jezírku u Soběšic vás v první prosincový den přivítá vůně perníč-
ků i bečení našich oveček. Na oblíbené akci Od Martina do Tří králů si 
připomeneme tradice patřící k tomuto období. Nebudou chybět tvo-
řivá stanoviště rozmístěná po Jezírku a jeho okolí, ani vaření v zimní 
přírodě.

V  pátek 7. prosince zveme všechny dospělé a  děti od  10 let 
na  praktický kurz Dárečky bez nakupování. Ze semínek a  vloček 
vyrobíme lahodné domácí müsli, které potěší každého labužníka.    
Ulehčíme vám i přípravu drobných dárků pro milovníky bylinek, čajů 
a šití. Vyrobíme jim netradiční dárkové sady. Nakonec hotové dárky 
zabalíme a opatříme je vyráběnými dřevěnými jmenovkami. 

Všechny podrobné informace nejen o adventních akcích najdete 
na stránce www.lipka.cz/kalendar-akci. 

Prožijte příjemný advent s Lipkou!
Amálka Čípková, Lipka

Pozvánka na listopadové akce  
v řečkovické sokolovně  

k 100. výročí vzniku republiky

Pátek 16. 11. od 17 hod. 
TělOcVIČNá aKadeMIe s ukázkami cvičení  
jednotlivých oddílů a úspěšných sletových  
vystoupení žen a předškolních dětí.

Sobota 17. 11. od 10 hod. 
VZPOMíNKOVé ShrOMážděNí Za Padlé 
a UMUČeNé V BOjI Za SVOBOdU  
a deMOKracII u pietního místa v předsálí  
sokolovny.

Sobota 17.11. od 18:30 hod. 
dIVadelNí PŘedSTaVeNí jára cIMrMaN 
„ČeSKé NeBe“ v provedení ochotnického spolku 
„TYJÁTR“ z Křižanova

Jana Batoňková

kapap 
– sebeobrana pro každého

Cítíte se bezpečně, když jdete večer sami parkem? 
Máte pocit, že své věci nemusíte střežit, protože vám je 
nikdo neukradne? 
Je váš domov bezpečným přístavem? 
Jsou k vám korektní spolupracovníci nebo spolužáci?

Asi se shodneme, že nežijeme v ideálním světě. Vidíme to každý 
den. Kdo má ostřejší lokty, ten je na koni. Nikdo nechceme být něčí 
obětí – v rovině fyzické ani psychické. Jak ale na to? 

Jedním z řešení je výcvik reálné sebeobrany. Proč? Protože se na-
učíte nejen bránit, když na vás někdo zaútočí, ale i konfliktu předchá-
zet, a v neposlední řadě posílíte i své sebevědomí a budete psychicky 
odolnější.

Jakou sebeobranu tedy vybrat? Nebo je to jedno? Jsou bojové 
sporty a systémy, kde jsou pro úspěch nutné předpoklady, jako dobrá 
fyzická kondice nebo pohybové dispozice. A pak jsou systémy, které 
se může naučit a úspěšně použít kdokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví 
nebo zdraví. A  právě do  této skupiny patří izraelský bojový systém 
Krav Maga - Kapap.

Vyznačuje se jednoduchými a přímočarými technikami. V reálné 
sebeobraně jde o maximální efektivitu a zároveň o snadné zvládnutí 
technik. Tento systém využívá přirozených reakcí a pohybů těla, 
a proto není potřeba učit se složité pohybové vzorce.

V  Řečkovicích je od  tohoto září možnost naučit se Kapap každé 
úterý v čase 19:30 až 21:00 hodin v prostorách zápasnického klubu 
Hellas na Horáckém náměstí. Noví zájemci jsou vítáni po celý rok.  
První lekce je zdarma. Tak si přijďte zacvičit a  přesvědčit se, že to 
zvládnete i vy. Více informací naleznete na www.kapap-czech.cz.

Milan Žíla, trenér KAPAP-CZECH pro Brno

Placená inzerce
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Nové řečkovické hřiště pokřtili dětští futsalisté

Předposlední zářijovou sobotu se na  Horáckém náměstí sešlo 
více než 170 dětí při příležitosti konání velkého turnaje ve  futsalu. 
Jinak pravidelná akce, pořádaná každý měsíc řečkovickou organiza-
cí Dětský futsal, byla speciální právě v tom, na jakém místě se v září 
odehrávala. Společně s primátorem statutárního města Brna Petrem 
Vokřálem, náměstkem primátora Petrem Hladíkem a dalšími vzácný-
mi hosty, jsme slavnostně uvedli do provozu nové hřiště s umělým 
trávníkem, na které nám částečně přispělo město Brno.

Dětského turnaje se zúčastnily týmy celkem ze čtyř věkových 
kategorií a  jako fanoušek jsem si přišel na  své. Zatímco v  nejmlad-
ší kategorii zvítězila přípravka Medlánek, jejichž dres řadu let oblé-
kám, ve  zbývajících kategoriích zvítězili futsalisté Orla Řečkovice, 
kteří se k mé velké radosti stávají celorepublikovou baštou futsalo-
vé mládeže. Vyvrcholením celé akce pak pro mne byl finalový sou-
boj mladších žáků, v  němž mladí řečkovičtí futsalisté přetlačili na 
penalty řečkovické fotbalisty. Upřímně se těším se na další souboje 
sportujících dětí z naší čtvrti (kalendář turnajů na www.detskyfutsal.
cz).

Co se týče samotného hřiště, logicky se na radnici obracíte s do-
tazy, v jakém režimu bude fungovat. Rád bych oficiálně potvrdil, že 
na nové hřiště samozřejmě bude mít přístup veřejnost. Platí zde pra-
vidlo, že oplocené neznamená neveřejné. Zároveň je však třeba mít 
na paměti, že se jedná o poměrně drahý a na údržbu náročný povrch. 
Každému, kdo nahlédne do provozního řádu hřiště, musí být jasné, 
že je opatrnost na místě. Příkladem je potřeba vhodného obutí (čistá 
obuv je základem), povinnost nevnášet na hřiště jídlo a pití nebo ne-
vjíždět na plochu třeba na kole. Z těchto důvodů jsme museli vyřešit 
otázku správcovství a právě údržby, neboť je obtížné si představit, že 
by takovou každodenní činnost mohl zajistit úřad městské části ze 
svých personálních zdrojů. Vyhlášen byl záměr pronájmu. Na nájem-
ce budou přeneseny náročné a nákladné povinnosti související s péčí 
o povrch hřiště (pravidelné každotýdenní česání umělých vláken spe-
ciálním kartáčem, dosypávání gumového granulátu atd.). Jediným 
přihlášeným subjektem do výběrového řízení byl klub SK Řečkovice. 
Nájemní smlouva počítá mimo jiné s užíváním hřiště sousední školou 
ZŠ Horácké náměstí (má vlastní klíče) a  sportovní veřejností. Veřej-
nost bude mít vyhrazeny hodiny, které jsou označeny za volné. Vše je 
také o normální lidské domluvě a zdravém selském rozumu. Bude-li, 
typicky v dopoledních hodinách, probíhat na hřišti školní hodina tě-

locviku, určitě je prostor dostatečně velký na to, aby část hřiště využili 
i další sportovci. To samé platí také v odpoledních a večerních časech. 
Veřejnost bude vstupovat na hřiště přes areál SK Řečkovice, kde bude 
viditelně vyvěšen provozní řád, na jehož dodržování je třeba důsled-
ně dbát.    

Marek Viskot, starosta
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Zveme na  výstavu Jaroslavy Grycové a  Hany Čuperové. Příroda je hlavním  
tématem jejich prací. Každá autorka má úplně jiný styl tvorby, ale obdiv a láska 
k přírodě je spojuje a inspiruje.

jaroslava Grycová je několikanásobnou vítězkou mezinárodní výstavy Pra-
gue Patchwork Meeting. V  roce 2017 získala 1. místo v  soutěži o  nejhezčí 
český quilt. Vyvinula vlastní techniku, která je ojedinělá. Díky ní získala řadu 
ocenění. Inspiruje se v přírodě svého okolí, fotografuje - a svá díla tvoří pod-
le těchto fotografií.

hana Čuperová maluje především krajiny, využívá techniku pastelu, akva-
relu, tempery a olej. Malování objevila až v pozdějším věku, zcela ji uchvátilo 
a věnuje mu každou volnou chvilku. Inspirací je jí především překrásné okolí 
jejího bydliště (Drásova), ale také četné cesty po Moravě, Čechách i zahra-
ničí.
 Obě autorky měly několik samostatných výstav.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 9. 11. 2018 v  17 hodin a  potr-
vá do neděle 18. 11. 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. Obě autorky budou přítomny po celou dobu konání výstavy. Na ver-
nisáži vystoupí s  hudebním programem žáci ZŠ Drásov, doprovod na  klávesy  
obstará Matyáš John.

Vladislav Musil 
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice

OKOUZLENY PŘÍRODOU

Radnice městské části
               Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

      pořádá již tradiční akci  
  

 
  
 

   
  ŘEČKOVICKÝ  

 VÁNOČNÍ STROM 
                    

 

KDY: 10. 12. 2018 v 15:00 hodin 
 

KDE: vedle kostela před Vavřineckou restaurací 
 

PROGRAM: 
 
 

 
       

vystoupí dětí z mateřských a základních 

škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve děti na pohádky:

O kohoutkovi 
a slepičce

a 

O veliké řepě
Klasické pohádky zahraje 
Divadlo Zdeňka Ševčíka 

v pondělí 26. 11. 2018 v 16 hodin 
v zasedací místnosti radnice  

na Palackého náměstí 11. 

Pohádky jsou inscenovány jako velké barevné divadlo 
s netradičními loutkami a překrásnou scénou. Vhodné 
pro děti od 3 let. Vstup je volný, pro děti je připraven 

malý dárek.


