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Vážení spoluobčané,

je tomu přibližně rok a  půl, kdy jsem poprvé 
informoval o  zahájení příprav rekonstrukce 
areálu bývalého pivovaru. Během uplynulého 
roku byla dokončena projektová dokumentace, 
která řeší zpevněné plochy v areálu, osvětlení, 
taneční parket, areálovou zeleň, a  především 
už velice potřebnou obnovu samotných 
teras amfiteátru. Cílem je zajistit, aby se zde – 
v  srdci městské části – i  do  budoucna mohly 
konat tradiční kulturní akce. Zůstává přitom 
zachován základní princip využití terénního 
uspořádání, přičemž terasy budou lépe 
uspořádány a jsou navrženy tak, aby co nejlépe 
umožnily mobilní lavice a stoly. Samozřejmostí 
jsou nová a bezpečná schodiště.

Součástí celé investiční akce je také 
z  bezpečnostního hlediska nezbytná sanace 
podzemních prostor situovaných pod areálem. 
Z  hlediska provádění prací začneme touto 
sanací. Zahájení celé rekonstrukce je nyní 
závislé na získání všech potřebných povolení, 
přičemž stále platí, že v  ideálním případě 
chceme začít už letos na podzim po skončení 
letních kulturních akcí. Podstatné je, že 
finanční prostředky jsou z velké části zajištěny, 
protože takto náročnou investici bychom 
čistě z  rozpočtu městské části realizovali jen 
stěží. Díky vstřícnému postoji vedení města 
v  čele s  paní primátorkou jsme z  rozpočtu 
města získali dvacet miliónů korun nad rámec 
běžných transferů. V roce 2023 se tak můžeme 
těšit na  hody a  další tradiční akce v  novém 
a  krásnějším prostředí už tak v  brněnských 
podmínkách jedinečného místa. 

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
Areál bývalého pivovaru čeká rekonstrukce,  
rádi bychom začali letos



SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Výstavba nájemních bytů  

 na pozemcích města Brna

Asi je opravdu zbytečné podrobně popisovat současnou situaci 
s  dostupností bydlení nejen na  území města Brna. Ceny nemovitostí 
rostou do nesmyslných čísel a komerční nájmy jsou stále dražší. Považuji 
proto za  nutné a  velmi potřebné se touto situací zabývat i  z  úrovně 
statutárního města Brna a pokusit se v rámci možností, které naše město 
má, nepříznivou situaci alespoň zmírnit a  nabídnout řešení. Osobně 
ho vidím ve  výstavbě na  pozemcích města Brna ve  všech městských 
částech, kde platný Územní plán města Brna (ÚP) takovou výstavbu 
dovoluje, a  zároveň je nutné se zamyslet i  nad parcelami, které sice 
nejsou určeny k bydlení, ale u nichž by bylo možné a vhodné tuto změnu 
v  ÚP provést. Čekat na  nový územní plán není v  mnoha případech 
nutné. Dovolte mně jeden příklad. Již delší dobu víme o záměru města 
Brna postavit v  Řečkovicích na  dlouho nevyužívaných a  zanedbaných 
parcelách ve vlastnictví města Brna na ulici Terezy Novákové dva menší 
bytové domy. Příprava stavby zde probíhá, což je jistě dobře. Město Brno 
však musí tyto procesy maximálně urychlit. Pomůže to mladým lidem 
na  začátku jejich samostatné cesty životem, ale také třeba seniorům, 
kteří zůstali sami a komerční nájem je již nad jejich finanční možnosti. 

Mgr. René Černý,  
místostarosta
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Zprávy z rady městské části
Na své 45. schůzi 19. ledna 2022 rada městské části:
 schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská 

Country fontána Řečkovice 2022“ s FT Records, s. r. o.,
 schválila dodatek č. 2 ke  smlouvě o  dílo uzavřené se společností 

FRAMA, spol. s r. o., Žižkova   995/17a, Brno, na provedení díla „Adaptace 
budovy bývalé kotelny na novou třídu“, který spočívá ve změně ceny – 
vícepráce a méněpráce – kterými se cena zvyšuje o 92 970,54 Kč bez 
DPH, a v prodloužení lhůty dokončení díla o 43 dnů,

 schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru pobočnému 
spolku Klubu českých turistů, Moravská Slavia Řečkovice, na  akce 
Černohorské šlápoty ve dnech 25. 2. – 26. 2. 2022, Lesnickým Slavínem 
ve dnech 8. 4. – 9. 4. 2022 a Brněnská podkova ve dnech 9. 9. – 10. 9. 
2022 a současně schválila snížení platby za užití těchto prostor.

Na své 46. schůzi 9. února 2022 rada městské části:
 schválila smlouvu o  dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., se 

sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, 612  00 Brno, na  plnění zakázky 
„Rekonstrukce bytového jádra v domě Novoměstská 11 a Žitná 7“,

 schválila smlouvu o dílo se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 
638 00 Brno, o poskytování havarijní služby v bytových domech, 

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava 
havarijního stavu vodorovných rozvodů vody ve  vstupním pavilonu 
Základní školy Horácké nám. 13“ nabídku předloženou společností 
MICHAL HRNČÍŘ, s. r. o., Divadelní 614/6, 602  00 Brno, a  současně 
schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru 
v  Brně-Řečkovicích  s  firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského  879/19, 
621  00 Brno, za  účelem uspořádání kulturní akce Řečkovický festival 
minipivovarů ve dnech 10. – 12. 6. 2022.

Na svém XVIII. zasedání 17. února 2022 zastupitelstvo 
městské části:
 vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 

2021, 
 souhlasilo se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí 

a  členkou zastupitelstva městské části Mgr.  Dagmar Navrátilovou. 
Mgr. Navrátilová na základě dohody o provedení práce povede kluby 
aktivních seniorů včetně přípravy náplně jejich činnosti,

 projednalo návrhy na prodeje a směnu pozemků, 
 navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 

na  území MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora vymezena kratší dobou, 
tyto akce:
– Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 10. 6. 

2022 na sobotu 11. 6. 2022 a ze soboty 11. 6. 2022 na neděli 12. 6. 
2022 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,

– Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 17. 6. 2022 
na sobotu 18. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 
hod.,

– Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 
18. 6. 2022 na  neděli 19.  6.  2022 doba nočního klidu vymezuje 
od 23:30 do 6:00 hod.,

– Folkové léto Řečkovice, při kterém se v nocích z neděle 17. 7. 2022  
na pondělí 18. 7. 2022, z pondělí 18. 7. 2022 na úterý 19. 7. 2022, 
z  úterý 19. 7. 2022 na  středu 20. 7. 2022, ze středy 20.  7.  2022 
na čtvrtek 21. 7. 2022, ze čtvrtka 21. 7. 2022 na pátek 22. 7. 2022 
a  z  pátku 22. 7. 2022 na  sobotu 23.  7.  2022 doba nočního klidu 
vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,

– 13. Brněnský Beatfest, při kterém se v  noci z  soboty 23. 7. 2022 
na  neděli 24.  7.  2022  doba nočního klidu vymezuje od  0:00 
do 6:00 hod.,

– Svatoavřinecké hody, při kterých se v  noci ze soboty 6. 8. 2022 
na neděli 7. 8. 2022 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 
hod.,

– Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 
27. 8. 2022 na  neděli 28.  8.  2022 doba nočního klidu vymezuje 
od 2:00 do 6:00 hod.

Dana Filipi,  
místostarostka

Vítání občánků v květnu
Vážení rodiče nových řečkovických a mokrohorských dětí,

jako každoročně Vás chceme upozornit, že v sobotu 7. května 2022 se 
s Vámi rádi sejdeme v prostorách radnice naší městské části. Přivítáme 
další nové občánky naší čtvrti.

Těšíme se na všechny děti narozené v letošním i minulém roce s trva-
lým pobytem v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Aby Vaše děti mohly být slavnostně uvítány, je třeba si o účast na této 
akci požádat. Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 13. dubna 2022  
u  paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747,  
email: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ
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Postupně se snažíme 
vylepšovat komunikač-
ní a  informační servis 
pro občany naší měst-
ské části, abyste měli 
dostatek informací 

o tom, co se v naší čtvrti děje, kam směřuje 
a jak se vyvíjí. Aktuálně přicházíme s dalším 
nástrojem do  různorodé mozaiky komuni-
kačních nástrojů, které k  tomuto účelu po-
užíváme. Vedle tradičního zdroje zpravodaje 
ŘEČ, oficiálních internetových stránek měst-
ské části a  také oficiálního facebookového 
profilu městské části v  tuto chvíli přichází-
me se zcela novým nástrojem. Počátkem 
nového roku jsme uvedli v provoz webovou 
aplikaci reckovice.pincity.cz. Díky ní bude 
mít každý, koho zajímá život v  Řečkovicích 
a Mokré Hoře, možnost sledovat rozvoj naší 
městské části a aktivně se podílet na tvorbě 
její budoucnosti. 
Strategický rozvoj, veřejné investice, komunikace a participace. Tyto klí-
čové stránky řízení měst a obcí bývají často řešeny odděleně. Díky inter-
netové platformě PinCity můžeme nově všechny tyto oblasti efektivně 
propojit. PinCity je internetová aplikace umožňující funkční a  hlavně 
dlouhodobé a nízkonákladové propojení těchto stránek díky schopnosti 
sběru a vizualizace rozvojových záměrů na mapovém podkladu v onli-
ne prostředí s možností jejich další editace a  průběžného doplňování. 
Prostřednictvím této online platformy bude moci městská část vizuálně, 
komplexně a  přehledně prezentovat svým občanům nejen celkovou 
vizi rozvoje městské části, ale také informovat například o  aktuálně či 
v  minulosti realizovaných či do  budoucna připravovaných investicích. 
Tento komplexní nástroj nejen posiluje komunikaci městské části smě-

rem ke svým obyvatelům, ale také strategické plánování městské části 
samotné. 
Na reckovice.pincity.cz najdete kompletní a aktuální informace k důleži-
tým projektům, které realizujeme nebo plánujeme uskutečnit. Projekty 
jsou umístěny v centrální mapě a jedním kliknutím k nim zjistíte veškeré 
podrobnosti – popis, harmonogram, prohlédnete si fotogalerii a u inves-
tičních a stavebních projektů najdete i  jednotlivé fáze projektu a  jejich 
aktuální stav. Budete tak ještě více informovaní o  dění a  životě v  naší 
městské části. 

Filip Hrůza, místostarosta

Zkvalitňujeme komunikaci a informační servis pro občany

tel.: 734 853 713
www.hoxter.cz

Hledáme skladníka
do pohodového týmu 
• Jednosměnný provoz, ranní směna po–pá

• Různorodá činnost, obsluha VZV

 Jinačovice
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dosud žili: někteří lidé v něm jsou otroci, jiní je loví, prodávají a bohatnou 
na nich. K nejcennějším otrokům patří příslušníci kmene, z něhož pochází 
Alma a její rodina. 

Dospělí si užijí s těmito tipy na beletrii i naučnou literaturu: Břemeno 
minulosti Dominika Dána. Třicátá druhá kniha série Naše Mesto. 
Za  vyřešení posledního případu si Krauz a  Canis vysloužili odměnu 
a slib šéfa, že si mohou odpočinout. Nevěřili, že jim osud něco takového 
dopřeje. A  taky ne. Děti nade vše Delphine de Vigan. Nová kniha 
Delphine de Vigan přináší opět vysoce aktuální téma. Tentokrát se 
věnuje zaprodávání dětí prostřednictvím sociálních sítí. V  příběhu se 
setkáváme se dvěma hlavními proganistkami – Mélanií, která vydělává 
jmění na  prodeji soukromí své rodiny, a  Clarou, osamělou kriminální 
policistkou. Jejich příběhy se protnou v  okamžiku, kdy Mélaniinu 
šestiletou dceru někdo unese. Malíř duší Ildefonse Falconese. Píše se rok 
1901 a Barcelona zažívá velké sociální bouře. Hluboká bída nejchudších 
obyvatel ostře kontrastuje s  přepychem širokých tříd, na  kterých stojí 
již několik budov postavených v  novém secesním slohu. Mladý malíř 
Dalmau Sala se zmítá mezi dvěma světy. Je možné odolat svodům 
nového prostředí a  nepropadnout vlastním démonům? Nevědění 
Milana Kundery. Česká emigrantka Irena žije ve  Francii od  svého 
útěku z Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. 
V roce 1989 se po sametové revoluci rozhodne vrátit do svého domova. 
Filozofický román plný hlubokých myšlenek o smyslu života, neutěšenosti 
vztahů, ztrátě identity a domova i nemožnosti návratu. Velmi poučná je 
knížka Jak vyprávět příběhy dětem Silke Rose Westové. Dozvíte se, 
jak rozvíjet sociální cítění a  emoční inteligenci u  dětí pomocí příběhů. 
A  odkud bych asi tak byl?: Rusko očima zahraničního reportéra 
Miroslava Karase. Zápisky jednoho z  našich nejznámějších reportérů. 
S těmito i mnoha dalšími novinkami čekáme na vás, až si přijdete vybrat. 
Budeme se vám moc rády věnovat, tak jako vždy.

 Ještě připojujeme pár slov kolegyně Lucky na rozloučenou: „Jak už 
to tak bývá, život nám přináší nejrůznější změny a nové výzvy. Asi jste 
už zaznamenali i personální změnu ve vaší knihovně. Ani bych neřekla, 
že jsem mezi vámi v  Řečkovicích prožila 3,5 roku, a  byly to opravdu 
nabité roky, plné milých setkávání s vámi čtenáři nad pěknými knížkami, 
s vašimi dětmi či vnoučaty při besedách pro školy, s nejmenšími dětmi 
a jejich maminkami při akcích Bookstartu. A to i přesto, že nám současná 
situace neumožnila uskutečnit všechny naše plány. O to víc si cením toho, 
že jste knihovně zůstali věrní a zase se do ní vrátili, a děkuji vám za to. 
I když mě pracovní povinnosti odvelely na nové místo – na pobočku KJM  
v Brně-Komíně na řečkovickou knihovnu budu na své knihovnické pouti 
vzpomínat jako na  velmi živé, pestré působiště, plné milých čtenářů 
všech věkových kategorií.

Přeji vám čtenářům, vedoucí knihovny kolegyni Jitce Fukalové, novým 
knihovnicím i  samotné řečkovické knihovně, aby vám knihovna stále 
dlouho a  dobře sloužila. Pokud byste si ale chtěli udělat výlet, tak vás 
ráda uvítám i v knihovně v Komíně, vždyť to vlastně není ani tak daleko, 
jen přes kopec. Ostatně i taková společná knihovnická procházka se pro 
vás chystá už na jaro, tak se těším, že se s vámi třeba zase brzy uvidím, 
i když na jiném místě. Vaše knihovnice Lucie Filipová.“

Moc milé, díky, Lucko. Ale bez obav, v Brně je všude kousek, tak jistě 
bude příležitost potkat se i jinde. Mějte se krásně a brzy na viděnou.

Mgr. Jitka Fukalová, Bc. Veronika Nekudová a Hana Hegerová  
Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
tak jsme zase zde, moc vás zdravíme, a  tentokrát už máme i  výsledky 
za  loňský rok. Ty výsledky jsou díky vám, našim čtenářům, vynikající, 
prostě supervynikající, a  my vám za  ně moc děkujeme. Ten rok byl 
pandemický a  nebyl samozřejmě jednoduchý pro nikoho z  nás, ale 
vidíme, že čtení knížek je jednou ze zábav, které si lidé neodpustili. 
Za  loňský rok máme 1386 registrovaných čtenářů, z  toho 487 dětí 
– v  porovnání se všemi 29 brněnskými městskými částmi je to páté 
místo mezi všemi v případě dospělých čtenářů a u dětí dokonce třetí 
místo, a  tedy pomyslná bronzová medaile. Jak víte, Řečkovice nepatří 
k největším ani nejlidnatějším městským částem, tak o to víc nás to těší. 
Skoro jsme takovému úžasnému výsledku nemohly uvěřit, ale je to tak 
a  my si toho moc vážíme a  jsme moc rády, že jsou Řečkovičáci takoví 
náruživí literární gurmáni, máme z toho obrovskou radost.

 Naši pobočku teď čekají dvě změny. Kolegyně Lucka odchází na jinou 
pobočku a  místo ní přijdou dokonce kolegyně dvě, Veronika a  Hana. 
Veronika bude mít na starost hlavně dětské čtenáře a Hanka nám bude 
chodit vypomáhat. Tu výpomoc jsme opravdu hodně potřebovaly – 
a víte, jak to je, tři lidé prostě udělají víc práce než dva. Máme tak prostor 
se vám ještě více věnovat. Už teď se těšíme, co společně vymyslíme, aby 
vám u nás bylo fajn.

Určitě k  tomu přispějí i  březnové akce. Březen – Měsíc čtenářů 
oslavíme výstavou, soutěží pro děti a setkáním s rodiči a jejich dětmi.

Výstava je věnována výročí Jana Amose Komenského, jednoho 
z  největších českých myslitelů, filozofů a  spisovatelů. Jmenuje se 
KOMenský v KOMiksu, jejími autory jsou Lukáš Fibrich a Klára Smolíková 
a  byla nám zapůjčena z  Národního pedagogického muzea a  knihovny 
J. A. Komenského v  Praze. Zábavnou i  poučnou formou si můžete 
připomenout všechny milníky života J. A. K. 

S  komiksem jsme připravily i  vědomostní soutěž, vždyť existuje 
i  spousta komiksů pro malé děti. Společně s  rodiči si děti mohou 
vyzkoušet, kolik jich budou znát.

Po  dlouhém půstu, kdy jsme se s  vámi nemohly setkávat tak, jak 
bychom chtěly, se sejdeme na akci před knihovnou. V úterý 8. 3. mezi 
15. a 17. hodinou jdeme za vámi, ukážeme vám knížky, hračky a všelicos 
dalšího pro rodiče a děti do tří let, to vše v rámci projektu BOOKSTART. 
Všem zájemcům vysvětlíme, co tento projekt znamená, v podstatě jde 
o to začít dětem číst co nejdříve a každý den tomu věnovat trochu svého 
času. 

Začněme tedy právě tipy pro dětské čtenáře. Bílá zima Mileny 
Lukešové. Knížka rozvíjející dětské myšlení a  citlivé vnímání vypráví 
o  malém chlapci, prožívajícím příchod zimy. Brlůžky Márii Nerádové. 
Kdo asi obývá tuhle muchomůrku? Kdo má pelíšek v  dýni a  kdo bydlí 
ve spadlém žaludu? A hlavně kdo najde ve spíži kvásek na chleba, aby 
kůzle nepřišlo domů s  prázdnou? Byl jednou jeden úl Karla Sládka. 
Na  příběhu včelky nazvané Spanilá Aria prožijete veliké dobrodružství 
s  jednou generací malých včeliček, které se zrovna narodily. Musí se 
všemu naučit pod vedením starší sestřičky Klárky a užijí si u toho spoustu 
legrace. Poznávají různé práce v  úlu a  později na  prvních proletech 
i svět kolem. Každá včelička si najde své místo a své povolání. Setkají se 
i s královnou včelí matkou a poznají hodného včelaře Káju. Do pelíšku 
Petra Horáčka. Leporelo do  postýlky s  tématem usínání je určené pro 
všechny malé spáče. 

Starším dětem jsou určeny tyto knížky: Enola Holmesová Nancy 
Springerové. V  druhé knize série se Enola stále skrývá před svým 
bratrem – slavným detektivem Sherlockem Holmesem. Když ale objeví 
tajnou skrýš plnou brilantních kreseb, vyrazí po  stopě jejich autorky, 
mladé lady Cecily, která beze stopy zmizela ze své ložnice. Enola se vydá 
do nočních ulic Londýna, aby rozluštila záhadu a zachránila talentovanou 
aristokratku před mocným padouchem. Riskuje však, že odhalí víc, než 
by měla. Alma Timothée de Fombelle. První kniha série Alma. V ukrytém 
údolí Isája, kde žije jen jediná rodina, se znenadání objeví bílý kůň. Malý 
Lan se nechá odnést na jeho hřbetě – a třináctiletá Alma se vzápětí vydá 
po bratrových stopách. Svět tam venku je ale úplně jiný než ten, v němž 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Jsme na bedně! Vážně!

Poděkování
Jsem dlouholetou čtenářkou a  členkou klubu KJM. Vzhledem 

k mému věku a zdravotnímu stavu mně návštěva knihovny dělá již 
značné potíže. 

Ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím pobočky KJM 
Kolaříkova paní Mgr. Jitce Fukalové a paní Mgr. Lucii Filipové za jejich 
nevšední ochotu, s  kterou pro mne po  telefonní dohodě připravují 
knihy. 

Zároveň děkuji i  panu místostarostovi Hrůzovi, který mi knihy 
dováží až do bytu.

Gardavská Zdena



Stejně jako v minulých letech se i toto léto 
můžete těšit na  příjemné divadelní večery, 
plné napínavých, dojemných i  komických, 
historických i pohádkových příběhů, oděných 
do zpěvoherního hávu. 

Ve  světové premiéře bude jako novinka 
uvedena autorská historická freska Eliška/
Rejčka. Touha po  štěstí, lásce a  moci je hnací 
silou života dvou královen – Elišky Přemyslovny 
a Elišky Rejčky, jež závěr života strávila v Brně 
a  výrazně zasáhla do  jeho dějin. Obě sice 
chtěly to samé, nové původní drama ale ukáže, 
že když dvě ženy dělají totéž, není to totéž. 
Jejich poutavý příběh se rozehraje od  28. 5. 
do 3. 6. a od 24. do 27. 6.

Dvojici panovnic vystřídá trojice fasádníků, 
kterou znáte z Činoherní scény a která na vás 
patřičně zapůsobí i  v  plenéru. Od  5. do  9. 6. 
se v komedii Světáci promění Skopec, Prouza 
a  Petrtýl ve  lvy salónů, což povede k  řadě 
vtipných situací.

Napětí, převleky, a  hlavně láska – to je, 
oč tu běží. Will Shakespeare a  jeho herecká 
společnost vám od  11. do  14. 6. zahrají 
romantickou komedii Zamilovaný Shakespeare 
o vzniku nejslavnější tragédie všech dob.

Od  16. do  18. 6. celou vaši rodinu potěší 
muzikálová pohádka O  statečném kováři, 
v  níž se za  zvuků hudby Petra Ulrycha kovář 

Mikeš vydá do světa za záchranou ztracených 
princezen.

V  originálním zpěvoherním balábile  
Napoleon aneb Alchymie štěstí se od  20. do   
22. 6. dozvíte, co spojuje Churchilla,  
Napoleona, Janáčka a brněnskou galérku.

Nedílnou součástí programu je i výjimečný 
Lakomec s  Boleslavem Polívkou. Tato mimo-
řádná komedie vám od  29. 6. do  1. 7. nesmí 
uniknout!

Také nesmrtelný Cyrano z  Bergeracu 
se opakovaně stává ozdobou repertoáru 
MdB, a  to opět i  v  podmanivých prostorách 
Biskupského dvora, jež mu velmi svědčí! Od 3. 
do 5. 7. se můžete sami přesvědčit!

I brněnská Noc na Karlštejně pod Petrovem 
je už synonymem pro open air nabídku MdB. 
Přijďte se od 7. do 9. 7. pobavit a zanotovat si 
známé písně!

A nakonec se v rámci oslav výročí narození 
opata a zakladatele genetiky Johanna Gregora 
Mendela vrátí ve třech exkluzivních uvedeních 
od  20. do  22. 7. pod petropavelské věže 
rozpustilá komedie se zpěvy Mendel aneb 
Vzpoura hrášků, jež s  nadsázkou a  humorem 
líčí život tohoto génia.

Představení MdB na  Biskupském dvoře 
Moravského zemského muzea začínají vždy 
ve 20.30 hodin a hraje se za každého počasí.

Vstupenky jsou již v  prodeji v  pokladnách 
na Lidické ulici 16 či online na www.mdb.cz.

Kateřina Vižďová, tisková mluvčí MdB

KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
BŘEZEN 1922
Dne 4. března měl premiéru německý černobílý němý film Upír Nosferatu. 
Jednalo se o  první filmové zpracování knihy Dracula (poprvé vydané roku 
1897). Kvůli autorským právům byl hlavní hrdina přejmenován na  hraběte 
Orloka. Natáčelo se i na Slovensku a v komparzu se objevili místní obyvatelé.
Dne 5. března zasedala valná hromada České techniky a rozhodla o stavbě 
studentských kolejí, pojmenovaných po  mecenáši JUDr. Václavu Robertovi 
z Kaunic. Kaunicovy koleje poskytovaly ubytování cca 500 vysokoškolských 
studentů až do  17. listopadu 1939, kdy   se změnily na  policejní věznici 
brněnského gestapa. Velká část studentů byla převezena do koncentračního 
tábora. Nádvoří kolejí sloužilo během války jako popraviště, 
popravy byly přístupné pro veřejnost a  zvalo se na  ně i  v  novinách. 
Koleje nyní vlastní Veterinární a farmaceutická univerzita.
Ve  dnech 8.-10. března uspořádal Svaz československých hoteliérů 
na  Žofínském ostrově za  účasti 125 vystavovatelů Vzorkový trh hoteliérů. 
Konaly se zde výstavy kuchařské, cukrářské, uzenářské. Asi nejzajímavějším 
vynálezem pro hostince a  kuchyně byl přístroj na  výrobu sodové vody. 
I Lidové noviny noviny nadšeně referovaly o vystavení “přístroje, který vyrobí 
sodovku z každé vody!”
„Nic za  mnou, všechno přede mnou – tak to na  cestách bývá.“  
„Žijte, cestujte, riskujte, děkujte a neomlouvejte se.” Dva z mnoha výstižných 
citátů Jacka Kerouaca, amerického spisovatele a hlavního představitele tzv. 
beatníků (beat generation). Kerouac se narodil 12. března ve  francouzsko- 
kanadské rodině. V šestnácti letech dostal díky výkonům ve fotbale sportov-
ní stipendium na  Kolumbijské univerzitě, brzy však začal chodit do  klubů  
poslouchat jazz a  na  večírky, školu zanedbával a  roku 1942 byl vyloučen.  
Následně dostal povolávací rozkaz k americkému námořnictvu, ale odtud byl 
brzy propuštěn pro psychické problémy. V  roce 1944 se oženil, ač byl v  té 
době ve vězení za krytí vraždy, sňatek a peníze na kauci od novomanželky 
mu sice pomohly na  svobodu, ale manželství vydrželo pouhé dva měsí-
ce. Další manželství skončilo po  osmi měsících, když se Kerouac dozvěděl  
o těhotenství manželky.

V  roce 1957 napsal svůj asi nejznámější román Na  cestě, což mu přineslo 
dostatek financí, začal hodně pít, potřetí se oženil, ale styl života nezměnil 
a 21. října 1969 na následky alkoholismu zemřel.
Dovolte mi připomenout i  brněnského literárního historika a  kritika, 
pedagoga Dušana Jeřábka, který se narodil 14. března. Možná není tak 
známý, ale jelikož to byl můj profesor na Masarykově univerzitě, věnuji mu 
alespoň pár řádků. Pocházel z  literárně zaměřené a  vzdělané rodiny, byl 
synem spisovatele Čestmíra Jeřábka a  vnukem spisovatele Viktora Kamila 
Jeřábka. A  jeho pradědeček Jan Vojtěch Jeřábek byl správcem litomyšlské 
tiskárny, kde vydával spisy Boženy Němcové, a  autorka sama na  tyto tisky 
dohlížela. Ale to už jsme v historii o mnoho hlouběji než 100 let. :)
Dne 17. března se narodil herec František Peterka (+25. 11. 2016 Liberec). 
V  mládí rád sportoval a  chtěl se stát učitelem tělocviku. Ale nakonec 
vystudoval obchodní školu a herectví. Ke sportu se vrátil alespoň ve filmové 
roli trenéra juda v  Jáchyme, hoď ho do  stroje!, další výraznou roli ztvárnil 
v  komedii Zítra to roztočíme, drahoušku…! No a  nezapomenutelným pro 
mnoho generací se stal jako Krakonoš ve večeníčku Krkonošské pohádky.
Dne 19. března se konal již 3. ročník Běhu Brnem. Běželo 61 závodníků 
a přihlíželo na 10 000 diváků.
V  první jarní den před 100 lety, tedy 21. března, v  Brně od  rána fučelo 
a sněžilo, odpoledne se k sněhu přidal i déšť. Rozhodně nic nepřipomínalo 
příchod jara.
Dne 23. 3. slavnostně zahájilo provoz židenické kino Hvězda. Sídlilo v budově 
Sokola na Gajdošově ulici. Prvním promítaným filmem byl snímek Za svobodu 
národa. Za války sloužilo kino jako protiletecký kryt, při velkém náletu 20. 11. 
1944 bylo zasaženo několika bombami, ale díky dobré konstrukci se strop 
nad 250 ukrytými lidmi nezřítil a všichni přežili. Po válce už nebyla činnost 
kina obnovena.
A ještě jednou z historie brněnských kin. Dne 24. března bylo přebudováno 
kino Lucerna (to zahájilo svoji činnost již roku 1915 pod názvem Bio Aladin) 
tak, že zde nyní bylo i  jeviště a  šatny a  filmová představení se střídala 
s divadelními.

Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internet.
Mgr. Dana Malíková

Městské divadlo Brno představuje  
hvězdný program pod hvězdami



„Jak jde práce na radnici?“ 
Mnoho známých, které v Řečkovicích potkám, mě oslovují s otázkou: 

„Tak co je nového na  radnici, ty tam teď pracuješ, ne?“ Vždy se ovšem 
snažím vysvětlit, že tomu úplně až tak není, a jak se zdá, lidé si některé 
pojmy stále trochu pletou. Upřímně se domnívám, že se není čemu divit, 
neboť nastavený systém je přeci jen složitější. Je totiž třeba rozlišovat 
volené zástupce obce a zaměstnance obecního úřadu. 

O volených zástupcích rozhodují občané svými hlasy v komunálních 
volbách. Ze zvolených zástupců je poté sestaveno zastupitelstvo 
obce, ze kterého vychází rada obce a  také starosta s  místostarosty. 
Zastupitelstvo obce i rada obce si pak následně mohou zřídit iniciativní, 
poradní, resp. kontrolní orgány, kterými jsou komise a  výbory. I  tyto 
orgány jsou složeny ze zástupců občanů, členy výborů mohou být 
pouze členové zastupitelstva, členy komisí však mohou být i  zástupci 
ze strany občanů. V mém konkrétním případě to tedy znamená, že např. 
já, zvolený zastupitel a  člen kontrolního výboru, nejsem zaměstnanec 
obce, ale „pouze“ obyčejný občan vykonávající veřejnou funkci voleného 
zástupce a mající civilní povolání. 

Ne všichni zástupci veřejnosti na  radnici však vedle své funkce 
vykonávají i své civilní povolání. Tzv. uvolnění zástupci ze strany volených 
občanů jsou u nás dva, a sice starosta s prvním místostarostou, kteří svoji 
funkci dělají na plný úvazek a jsou uvolněni ze svého civilního povolání. 
Naproti tomu druhý a  třetí místostarosta uvolněni nejsou a  funkci 
vykonávají souběžně se svým zaměstnáním. Činnost všech volených 
zástupců je honorována a  její jednotlivé výše jsou upraveny aktuálním 
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o  výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků. V případě Řečkovic a podobně velkých 
obcí je to v rozmezí od 2 353 Kč hrubého u zastupitele bez dalších funkcí 
až po 78 443 Kč hrubého u starosty.

Zaměstnanci úřadu jsou naopak úředníky územních samosprávních 
celků, kteří jsou v  pracovněprávním poměru k  obci. Jejich vztah 
k  obecnímu úřadu upravuje zákoník práce a  zákon č. 312/2002 Sb., 
o  úřednících samosprávných územních celků. Tito zaměstnanci, resp. 

úředníci, tedy nejsou voleni, ale zaměstnáni na  základě úspěšného 
výběrového řízení. V  případě vedoucích zaměstnanců jsou do  své 
funkce jmenovaní, a  to na  základě jmenování vedoucím úřadu neboli 
tajemníkem či tajemnicí.  

Co se týče samotného zastupitelstva, tak jen pro představu, 
zastupitelstvo naší MČ zasedá 5krát do roka, rada MČ cca 14krát do roka 
a  komise a  výbory dle svého uvážení a  rozvržení. Mimo zasedání 
zastupitelstva a členství v komisích či výborech je na každém zastupiteli, 
do jaké míry je aktivní pro obec a participuje na jejím fungování. Členové 
zastupitelstva taktéž mohou nebo nemusí být členy dalších komisí (např. 
stavební, dopravní aj.) či výborů (finančního a kontrolního). Pokud byste 
se chtěli dozvědět více informací, ať již o  jednotlivých kompetencích 
volených zástupců, zaměstnanců obce, či obecně o  tom, co může 
obec dělat pro své občany, budu rád, když mně napíšete na  e-mail:  
staud@zdravereckovice.cz. 

Ondřej Štaud,  
zastupitel městské části

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Přednáška
Chcete vědět, zdali je vila na rohu Cupákovy a Jandáskovy ulice sku-

tečně od architekta Jurkoviče? Jak vznikala železničářská kolonie na ná-
městí Vojtěšky Matyášové nebo jaká byla koncepce prvních řečkovických 
sídlišť? Přijďte si poslechnout přednášku mladé historičky Marie Heglaso-
vé o architektuře Řečkovic a Mokré Hory 20. až 60. let 20. století. Přednáš-
ka tak navazuje na  lednovou přednášku o architektuře mokrohorských 
vil a památkové péči. Budeme se na vás těšit!

Ondřej Štaud,  
zastupitel městské části

Změna Jednacího řádu  
zastupitelstva

V předchozím čísle časopisu ŘEČ jste byli informováni, že prosincové 
zastupitelstvo (konané 16. 12. 2021) schválilo změnu svého jednacího 
řádu. Jednací řád je zásadní dokument, který stanoví pravidla pro konání 
a organizaci jednání zastupitelstva, a to jak z pohledu přípravy jednání 
a jeho průběhu, tak i případného zapojení veřejnosti. A právě v zapojení 
veřejnosti spočívá změna, kterou jsme s  kolegou Ondřejem Štaudem 
připravili. 

Doposud platilo, že občan (veřejnost) má právo, aby mu bylo uděleno 
slovo, přičemž délka vystoupení byla omezena na 4 minuty. Jednací řád 
však již neřešil případnou reakci, resp. opětovné udělení slova v dané věci. 
Proto jsme s kolegou připravili úpravu, která spočívá v možnosti udělení 
slova opětovně, za  podmínky zachování délky vystoupení 4 minuty. 
Máme za to, že omezení délky je namístě, byť je nepsanou praxí, že až 
na  naprosté výjimky nechává předsedající (starosta) hovořit veřejnost 
i déle, než je stanovený limit – za předpokladu, že se jedná o vystoupení 
k věci. Ono omezení pak může být použito právě v těch případech, kdy 
vystoupení není věcné, netýká se dané věci, apod. 

Další změny, které jsme navrhli, spočívaly v reakci na skutečnost, že 
již nějakou dobu je jednání zastupitelstva přenášeno živě na internetu.

Změna jednacího řádu byla schválena jednomyslně, za  což jsme 
velmi rádi, neboť se jedná o široké konsenzuální rozhodnutí, které dává 
občanům jasný signál, že se při jednání zastupitelstva mohou aktivně 
zapojovat.

Ondřej Vít,  
člen zastupitelstva městské části

Poděkování 
Je sobota 5. února 2022, odpolední čas vycházek okolo Zamilovaného 

hájku. Na cestě od bývalého Pařízkova mlýna k ČESMADU jsem při návratu 
z  každodenní vycházky zakopla na  asfaltové cestě o  kovový výstupek, 
vyčnívající uprostřed cesty, který dříve sloužil k upevnění závory. Nastal 
nečekaný tvrdý pád, velice nepříjemný, který způsobil odřeniny, a ještě 
z  úleku u  mne dochází k  tomu, že se mi udělá velmi špatně. Tímto 
bych chtěla poděkovat mně neznámým lidem, kteří mi nabídli pomoc 
a pohlídali psa. Odmítla jsem dosti tvrdě možnost lékařského ošetření, 
vždyť to bylo jen zakopnutí, které každého z  nás čeká v  našem životě 
v různé míře. 

Mně neznámým ochotným lidem děkuje obyvatelka Řečkovic  
Milada Štulpová



ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

7

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
SERVIS-instalace televizního a satelit. příjmu, měření signálu,  
RD, byty, byt. domy aj. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství,návrh, 
realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
NABÍZÍM MASÉRSKÉ SLUŽBY, Tel: 608 113 890, zájemce  
prosím SMS, ozvu se vám.
HLEDÁM důchodkyni milující pejsky k občasnému hlídání  
11leté fenečky. Telefon: 607 112 050
HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přeprava dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725002155
KOUPÍM byt v Brně.  Hotovost. Tel: 721500609
Hledám dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601325211
ODHAD TRŽNÍ CENY nemovitosti ZDARMA – vhodný pro prodej 
či vypořádání dědictví. PRODEJ NEMOVITOSTÍ V elektronické 
AUKCI. HOMESTAGING – příprava nemovitosti před 
prodejem. Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PRODÁM 4 plechové disky se zánovními zimními pneumatikami  
175/65 R14 cena 2000,- Kč. Tel. 774021009.
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Internetový obchod v Řečkovicích, Horácké náměstí, přijme na  
dlouhodobou brigádu zdatnou pracovnici na balení zásilek - práce  
2x týdně (ÚT a ČT, od cca 9.00 hod., 3-4 hodiny denně). 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T: 722 959 021 
NABÍZÍM ÚPRAVU MALÝCH PŘEDZAHRÁDEK, čištění,  
stříhání, výsadba, poradenství. Tel: 608 113 890
Veterina do domu Tel: 604685285 Veterinární ošetření vašich  
mazlíčků v poklidu vašeho domova. Vakcinace, odčervení a další.  
MVDr. Lucie Končitíková a MVDr. Veronika Hrubá
Jsem účetní s dlouholetou praxí a NABÍZÍM vedení účetnictví  
a daňové evidence vč. zpracování mezd a daňových přiznání  
pro OSVČ, s.r.o. i příspěvkové organizace. Marie Rozíková  
rozikova.konz@seznam.cz, Tel: 605 808 687

POZVÁNKA
 Vážení přátelé a příznivci zahradničení,

srdečně vás zveme na členskou schůzi Hortusu,  
sdružení zahrádkářů, na které bude přednášet pan Ing. Tomáš Foral  

o pěstoVáNí cIBulNatých a hlízNatých kVětIN.
Dne 16. 3. 2022 v 18.00 hod. v sále bývalého pivovaru  

v Řečkovicích, Palackého nám. 9a.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hortus, Hana Štefková

Když je pes očima
Vidět na  cestu se může většině z  nás jevit jako zcela samozřejmá 

věc. Není tomu ale tak. Ne všichni tímto smyslem plně vládneme, a pak 
přichází na  scénu řada kompenzačních pomůcek, mezi které se řadí 
i vodicí psi. Tito speciálně cvičení chlupáči dokáží svého pánečka provést 
bez úhony městem, do práce i do obchodu, zastaví u přechodu, označí 
schody i dveře, dokonce najdou volné místo k sezení. 

A  právě péčí o  takto znevýhodněné spoluobčany, kteří pro svůj 
každodenní život využívají zvláštní pomůcky – vodicí psy – se zabývá 
spolek VoDIcí pEs, z. s. Ve  spolupráci s  brněnskou Školou pro 
výcvik vodicích psů, s. r. o. se podílí na  řadě aktivit souvisejících se 
zdokonalováním práce dvojice člověk a  jeho vodicí pes tak, aby jim 
to společně co nejlépe šlapalo. Péče o  klienta pak trvá po  celou dobu 
aktivní služby psa. 

Spolek VoDIcí pEs, z. s., je nestátní neziskovou organizací, tzn. že 
veškerá činnost je financována z dotací, grantů, příspěvků od sponzorů 
i  drobných dárců. Finanční dary lze zasílat na  transparentní účet 
1833008001/5500 nebo formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru:

DMs VoDIcIpEs 30
DMs VoDIcípEs 60
DMs VoDIcIpEs 90 

Cena  DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Vodicí psi obdrží 29, 59 nebo 
89 Kč, službu DMS provozuje Fórum dárců. Přispět můžete také 
vhozením volných peněz do pokladničky veřejné sbírky (více na www.
vycvikvodicichpsu.cz). 

Jedna z  takových pokladniček je umístěna i  v  ordinaci Veteriny 
Řečkovice u MVDr. Michala Neradílka a MVDr. Nadi Hrdinové, ul. Terezy 
Novákové 30, Brno – Řečkovice. Nedávno jsme pokladničku rozpečeťovali 
a za částku 6 958 Kč všem dobrovolným přispěvatelům DĚKUJEME! 

Peníze poslouží na úhradu nákladů na výcvik malé psí slečny plemene 
labradorský retrívr – budoucího vodicího psa – Charlotte.

Naděžda Šašková a spolek VODICÍ PES, z. s.



Ve  dnech 7. 2. 2022 a  14. 2. 2022 se 120 žáků ze ZŠ Novoměstská 
zúčastnilo Olympijského festivalu v Brně. 

Žáci si akci velmi užili, mohli si vyzkoušet různé zimní sportovní 
disciplíny, jako jsou skoky na lyžích, curling, běžecké lyžování a mnoho 
dalších. Potkali zde i olympijské medailisty Veroniku Vítkovou, Alexandra 
Choupenitche a Jiřího Liptáka, kteří se velmi ochotně s žáky vyfotili. 

Dne 10. 2. 2022 se naše žákyně Antonie Pantůčková zúčastnila 
oblastního přeboru škol v  obřím slalomu ve  SKIAREÁLU Potštát. 
V  kategorii mladší žačky (6. a  7. třída ZŠ) zvítězila. Antonii velmi 
gratulujeme a přejeme ji mnoho dalších skvělých výsledků. 

Novinky ze ZŠ NOVOMĚSTSKÁ

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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DDM  Helceletka 
pobočka  Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Pro děti připravujeme akce a  tábory, úplný přehled najdete na  našem 
webu.

Jarní výtvarné putování:
7. 3. – 11. 3. 2022 od 8 do 16 hodin
Příměstský tábor pro školní děti a  šikovné předškoláky s  celodenním 
tvořivým programem a  vycházkami. Při tvoření se budeme inspirovat 
výtvarným cestováním a navštívíme různé světadíly...   
Tábor se bude konat od 6 nahlášených zájemců. Kapacita je max. 16 dětí.
Velikonoční dílny:
14. 4. 2022 od 8:30 do 12 hodin
Na  čtvrteční velikonoční prázdniny jsme pro děti připravili dílničku 
s  jarním tvořením a  tradičním barvením a  zdobením kraslic voskem 
a dalšími technikami.  
co s  sebou: Je potřeba si donést vajíčka uvařená natvrdo – 8-10 ks 
v  krabičce na  vajíčka. Pokud chcete kraslici jako zápich nebo ozdobu 
na větvičku, některá z vajíček vyfoukněte.
přihlašování na akce a tábory je potřeba učinit online:
www.helceletka.cz/domino
kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

Výtvarné dílničky vede petra tichá 
e-mail ticha@helceletka.cz
keramická dílna – výroba dekorace   |  termín 3. 3. 2022
Pozvánka na březnové dopoledne plné tvoření, básniček, her a zpívání. 
Především Vás čeká práce s  keramickou hlínou. A  co si vyrobíte?  
Co třeba veselou slepičku na barevná vajíčka nebo keramického zajíce 
s kapsičkou, kam si můžete zasadit třeba semínka řeřichy. 
A  až budete unavení z  tvoření, můžete si jít odpočnout do  herny 
a naučit se pár jarních říkanek a písniček. Program je pořádně našlapaný. 
Nezapomeňte se přihlásit na našich stránkách. 
Akce je určena pro samotné děti i  pro děti s  doprovodem. Dílnička 
probíhá od 9:45 do 11:30 a účastníci mohou na akci přijít už v 8:00. Dítě 
s doprovodem se může připojit v průběhu bloku nebo jen na dílničku. 
keramická dílna – glazování  |  termín 17. 3. 2022 
Tato dílnička navazuje na  předchozí dílnu, kde jsme tvořili slepičku 
nebo zajíčka, které si nyní dotvoříme a  namalujeme. Zase na Vás čeká 
doprovodný program, který si užijete s naší lektorkou Petrou v herně při 
hrách, zpívání a říkankách. Určitě si pro děti připravila i malé překvapení. 
Akce je určena pro samotné děti i  pro děti s  doprovodem. Dílnička 
probíhá od 9:45 do 11:30 a účastníci mohou na akci přijít už v 8:00. Dítě 
s doprovodem se může připojit v průběhu bloku nebo jen na dílničku.
kreativní dílna – Jarní věneček   |  termín 24. 3. 2022
Jaro klepe na  dveře! Pojďme ho přivítat vázáním jarní dekorace – 
věnečkem nebo i  netradiční vazbou z  jarních větví, kytek a  okrasných 
dřevin. Tentokrát si vyzkoušíte práci s  pedigem. Upletený věneček si 
potom dozdobíte drobnými jarními dekoracemi. 
Akce je určena pro samotné děti i  pro děti s  doprovodem. Dílnička 
probíhá od 9:45 do 11:30 a účastníci mohou na akci přijít už v 8:00. Dítě 
s doprovodem se může připojit v průběhu bloku nebo jen na dílničku.
Mýdlová laboratoř  |  termín 31. 3. 2022
Co takhle si zahrát na  mýdlového alchymistu. Mýdlová laboratoř je 
určena pro všechny, kteří si chtějí vyrobit mýdlo. Výroba mýdla je velké 
dobrodružství. Není lehké rozhodnout se pro vhodnou vůni a barvičku. 
Jakou bylinku vybrat a jaký peeling použít, ovesné vločky nebo semínka? 
To vše zjistíte v  naší dílničce. S  výběrem Vám pomůže Petra. Hotová 
mýdla zabalíte do krabiček. A krásný a voňavý dárek je na světě.
Akce je určena pro samotné děti i  pro děti s  doprovodem. Dílnička 
probíhá od 9:45 do 11:30 a účastníci mohou na akci přijít už v 8:00. Dítě 
s doprovodem se může připojit v průběhu bloku nebo jen na dílničku.
táBoRY V lÉtě BuDou!
Všechny aktuální termíny s  bohatým programem jsou už připraveny 
na  našich stránkách https://helceletka.cz/frikulin/tabory/. Vybírat 
můžete z  různých témat a  termínů. Na  své si přijdou výletníci, mladí 
výtvarníci, hráči her, milovníci zvířátek, a  hlavně všichni, kteří chtějí 
o  prázdninách zažít táborovou atmosféru s  novými kamarády, bezva 
programem a hromadou zážitků.

DDM Helceletka 
pobočka Frikulín
Gromešova 1 – Kubova vila | www.helceletka.cz

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 
2. března  |  22. března 2022 v 18:00 v sále školy

Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy



Těšíme se na setkání s Vámi!

ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13 VÁS ZVE 
NA AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE

16. 2. 2022
17. 2. 2022

15. 3. 2022
16. 3. 2022  
23. 3. 2022
24. 3. 2022

8. - 9. 4. 2022
20. 4. 2022
květen 2022
11. 5. 2022
červen 2022

Kavárna pro rodiče předškoláků - online v 17:30 hod.
Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod.
1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun 
do budovy školy na Horáckém náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou
 2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání 
 s paní ředitelkou, společný přesun do budovy školy na ulici Uprkova a prohlídka budovy
Den otevřených dveří v čase od 8:00 do 12:00 hod.
Kavárna pro rodiče o výuce matematiky (konstruktivistický přístup a Hejného metoda) - online v 17:30 hod.
Kavárna pro rodiče předškoláků a pro předškoláky - online v 17:30 hod.
Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod.
1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun do budovy školy na Horáckém 
náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou
2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání s paní ředitelkou, společný přesun 
do budovy školy na ulici Uprkova a její prohlídka
Zápis do 1. tříd
Škola na zkoušku pro předškoláky v 16:00 hod.
Edukativně stimulační skupiny
Schůzka pro rodiče přijatých žáků do budoucích 1. tříd v 17:00 hod., představení třídních učitelek
Setkání budoucích prvňáčků se svou novou paní učitelkou na zahradě školy obou budov, čas a den pro jednotlivé 
třídy bude upřesněn

Vybíráte základní školu pro své dítě? Chcete se dozvědět více 
informací o  naší škole? Přečtěte si následující článek a  využijte naší 
nabídky akcí, které jsme právě pro Vás připravili.

Na  prvním stupni se snažíme ve  všech předmětech o  budování 
schémat. Víme, že děti vědí i to, co se ve škole neučily. Mnoho vědomostí, 
zkušeností a  dovedností získaly ve  svých rodinách, přirozenou 
manipulací během života, pobytem v  přírodě. Již v  útlém věku mají 
vytvořená schémata ve své hlavě. Ve škole pak tato schémata posilujeme, 
napojujeme je na sebe a vyvozujeme z nich konkrétní úsudky. Stavíme 
na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které si každé dítě dokáže udělat 
obecný závěr.

Učíme se opakovanou návštěvou známých prostředí. V českém jazyce 
jde například o dělení hlásek, slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem. 
V  matematice je to numerace v  různých číselných oborech, počítání 
v  součtových trojúhelnících, násobilkových obdélnících. V  prvouce 
a přírodovědě jsou to jednotlivé ekosystémy. Ve vlastivědě časové úseky 
našich dějin. Během roku se naučíme mnoho nových poznatků a neustále 
se k nim vracíme. Jde o učení ve spirále. Opakovaným návratem k prostředí 
pak dochází k postupnému zpřesňování a prohlubování znalostí, poznatků  
a pojmů. To vše děti motivuje k dalším experimentům.

Informace nepředáváme samostatně, ale vždy jsou uloženy 
ve  známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Nic od  sebe 
neodtrháváme a  zapojujeme různé strategie řešení. Dítě si pak samo 
vybere, co mu lépe vyhovuje a je mu přirozenější.

Podporujeme samostatné uvažování dětí a učíme je argumentovat, 
diskutovat a vyhodnocovat. Děti potom samy vědí, co je pro ně správné, 
respektují druhého a  umí se rozhodovat. Dokonce statečně nesou 
i důsledky svého konání.

Stavíme na  vnitřní motivaci, ne na  nucení zvenčí. Děti přichází 
na řešení úkolů díky své vlastní snaze. Neokrádáme je o radost z vlastního 
úspěchu. Díky pozitivní atmosféře ve  třídách se tak kolegiálně tleská 
všem.

Víme, že vlastní poznatek má větší váhu než ten převzatý. Jako učitelé 
býváme během výuky průvodci a moderátory diskusí nad problémem. 
Každý den pracujeme s chybou, víme, že chyba je naše kamarádka, máme 
ji rádi, pomáhá nám a vůbec se jí nebojíme. Analýza chyby vede k hlubší 
zkušenosti, díky které si děti daleko lépe pamatují dané poznatky. Chyby 
využíváme jako prostředek k učení. Podporujeme děti, aby si chyby našly 
samy, a učíme je vysvětlovat, proč chybu udělaly. Vzájemná důvěra mezi 
dítětem a učitelem pak podporuje radost z odvedené práce.

Během výuky si klademe přiměřené výzvy, pro každého individuálně 
podle jeho potřeb. Zadáváme takové úkoly, abychom děti neustále 
motivovali. Často pracujeme ve skupinkách, dvojicích. Každé dítě dokáže 
říci, jak se mu ve skupině pracovalo, na co s kamarády přišlo a k jakému 
závěru společně došli.

Jako třídní učitelé si s dětmi povídáme v ranním kruhu o tom, jak se 
mají, s čím do školy přicházejí, na co se těší. Zároveň si řekneme plán dne, 
zamyslíme se nad týdenním plánem učiva. Co se nám daří, nedaří, čemu 
rozumíme, co nechápeme a  vymýšlíme strategie, jak jednotlivé výzvy 
během dne zvládneme. Děti si navzájem pomáhají a sdílí radost ze svých 
objevů a úspěchů.  

Zajímá Vás, jak na tento způsob výuky navazujeme na druhém stupni 
naší školy? Připravili jsme pro Vás nové číslo našeho školního zpravodaje 
Horáček, kde se mimo jiné věnujeme také stylu výuky na druhém stupni 
naší školy. Přečíst si jej můžete na našem webu zshoracke.org.

Za kolektiv učitelů ZŠ Horácké náměstí Mgr. Petra Mendlová

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Proč dát prvňáčka na ZŠ Horácké náměstí?
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KP Brno podpořilo dětskou nemocnici
Po  stotisícové částce, kte-

rou při zákazu sportování 
v  úplně první vlně covidové 
pandemie věnovali hráčky, 
trenéři a  činovníci basketba-
lového klubu KP Brno z  části 
svých odměn na  zakoupení 
nezbytných ochranných po-
můcek a  testů pro Fakultní 
nemocnici v  Brně-Bohuni-
cích, se po  nějakém čase 
dlouhodobě spolupracující-
mu subjektu opět přispělo 
na dobrou věc.

V poločasové přestávce lednového utkání KP Brno - Hradec Králové 
předal domácí generální manažer Richard Foltýn Dětské nemocnici 
Brno šestitisícový šek za  vybrané dobrovolné vstupné při posledním 
eurocupovém utkání s  islandským Haukarem, doplněný o  drobné 
klubové dárky a pozornosti od obchodního řetězce Datart.

„I  když tentokrát nešlo o  tak vysokou sumu jako posledně, mám 
velkou radost z toho, že naše iniciativa potěší malé pacienty v jejich velice 
těžkých chvílích,“ řekl královopolský předseda k výběru nejvhodnějšího 
místa, kam bude podpora, na které se mimo jiné podílel i slavný brněnský 
herec Bolek Polívka, směřována.

„Byli jsme velmi překvapeni a  měli velkou radost, když se nám 
zástupce KP Brno pan Foltýn ozval, protože to se nám opravdu nestává 
každý den, a okamžitě jsme se rozhodli, že by bylo velice fajn zakoupit 
televizní přijímač do  lůžkového oddělení dětské anesteziologie 
a  resuscitace, a  pokud to kriticky ohroženým dětem zdravotní stav 
dovolí, tak aby mohly sledovat jejich oblíbené pořady, pohádky, písničky 
apod. Tímto bych chtěla jménem kliniky i dětských pacientů poděkovat 
všem, kteří přispěli - moc si toho vážíme,“ doplnila v přímém televizním 
vstupu Markéta Říhová - vrchní sestra oddělení ARO brněnské dětské 
nemocnice.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ  
a basketbalového oddílu KP Brno, člen ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na BŘEZEN:
sportovec roku MČ (velký sál řečkovické radnice)
18. 3. Vyhlášení ankety 15:00 hod.
akce pro oceněné

Fotbal – městský přebor (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
26. 3. SK Řečkovice : Chrlice 15:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Městský areál – Vodova a srbská
Basketbal – Renomia ŽBL (nová hala)
9. 3., 15. 3. (19. 3.) čtvrtfinále play off
KP Brno : BLK Slavia Praha
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Basketbal – Kooperativa NBL (nová hala)
4. 3., 6. 3., 23. 3., 26. 3., 30. 3. nadstavba A1
aktuálně na: www.basketbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
5. 3. VKKP Brno : Olymp Praha 17:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

házená – extraliga mužů (stará hala)
2. 3. KP Brno : Plzeň 17:00 hod.
5. 3. KP Brno : Dukla Praha 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz

Florbal – extraliga žen (nová hala)
5. 3., 6. 3., 11. 3. play off
K1 Židenice : Mladá Boleslav
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz

Fotbal – 2. liga (stadion Srbská)
4. 3.  Zbrojovka Brno : Prostějov 17:00 hod.
20. 3.  Zbrojovka Brno : Líšeň 16:00 hod.
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Badmintonisté Řečkovic uspěli  
v nových dresech

Smíšené družstvo badmintonového oddílu BC SmartLife Řečkovice 
se po několika letech dočkalo nových dresů. Dle tradice byla zachována 
černá sportovní barva i klubové logo a nově přidána moderní bílá lin-
ka. Hráči po předání celé kolekce z rukou vedoucí družstva Báry Jůzové 
ihned pokřtili novou sadu soutěžního oblečení výhrou 6:2 nad Slavojem 
Podivín a těsnou porážkou 3:5 s SK Kuklenská Brno a zabojovali tak o pá-
tou postupovou pozici do play-off v 5. lize.

Sportu, badmintonu a novým dresům zdar!
Richard Foltýn – zakladatel a dlouholetý předseda BC Řečkovice
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Oddíl krasojízdy TJ Sokol Řeč-
kovice se může pochlubit dalším 
velkým úspěchem svého závod-
níka Jakuba Maška. Český svaz 
cyklistiky vyhlásil výsledky ankety 
Král cyklistiky za  rok 2021. V  dis-
ciplíně „sálová cyklistika“ zvítězil 
právě Jakub Mašek. 

Vyhlášení probíhalo v  přímém 
přenosu na  ČT-sport, cenu Jaku-
bovi předala bývalá krasojezdky-
ně Sokola Řečkovice, trojnásobná 
mistryně světa Martina Trnková. 
Gratulujeme!

Oddíl krasojízdy pořádá nábor 
nových nadějí do  svých řad. Kdo 
z chlapců a děvčat (a jejich rodičů) 
by měl zájem, může se přihlásit 
– a  třeba se taky jednou stát mi-
strem světa či králem cyklistiky. 
(Více na www.sokol.reckovice.cz.)

Jan Mašek, TJ Sokol Řečkovice

Ocenění pro sportovce

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ODDÍLU  
KRASOJÍZDY!

Je ti 6-7 let? Máš rád pohyb?  
Chceš se naučit triky, které umí málokdo?

Vyzkoušej krasojízdu na kole!
kDY:  (po domluvě) pondělí, úterý nebo pátek 16-17 h. 
kDE:  TJ Sokol Řečkovice
koNtakt: horacekmirek@seznam.cz, 773 116 384

Jana Horáčková, trenérka oddílu krasojízdy

stalo sE:
Při závěrečném dni 
Olympijského festivalu 
v Brně obdržela mistryně 
světa v trojskoku a bronzová 
medailistka z OH v Atlantě 
Šárka Kašpárková 
cenu Věry Čáslavské 
za celoživotní přínos sportu 
a olympionismu. Jedním 
z pozvaných hostů byl také 
předseda badmintonového 
oddílu BC SmartLife 
Řečkovice, za který oceněná 
multisportovkyně také dříve 
hrávala.

Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději do 15. 3. 2022 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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DĚJE SE V BRNĚ
BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

soutěŽNí otázka č. 12:

 Rozhodnutí pachatele o tom, že se vloupá zrovna  
do vašeho bytu, má svoji logiku.

Víte, jak můžete ovlivnit rozhodnutí potenciálního  
pachatele vloupání?

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Městské 
policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou 
slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát 
můžete praktické dárky na údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA 
BARIKÁDY a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné 
bydlení. 
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje 
nebo na webových stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/ 

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPO-
RUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní 
doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie získat cer-
tifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmí-
nek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími 
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě 
jsou, odpovídaly základním doporučením.
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na  webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě je může-
te získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno 
na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra – vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:

str. Luboslav Fiala
tel.: 548 210 035 

e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

spRáVNá oDpoVěĎ z MINulÉho Čísla:
Možnosti zabezpečení dveří proti vysazení z pantů:
•	 Kvalitní	dveřní	 závěsy	nabízí,	 kromě	ochrany	před	vysazením,	

i  nosnost až 120 kg, a  hodí se tak i  pro masivní bezpečnostní 
dveře. Mají i minimální nároky na údržbu.

•	 Vysazení	dveří	 z pantů	 lze	 zabránit	 instalací	 trnů	na závěsové	
straně dveří. Jde o  jednoduchou montáž i do stávajících dveří 
a zárubně.

•	 S minimálními	zásahy	do konstrukce	dveří	lze	proti	násilnému	
vysazení dveří instalovat pojistky dveřních závěsů, které se 
na trh dodávají v sadách po 3 ks.

Zapojte se do soutěže o praktické dárky  
a odpovězte na soutěžní otázku. 

Je tu 6. ročník participativního  
rozpočtu Dáme na vás!

Již šestým rokem je spuštěn participativní rozpočet Dáme 
na vás. Brňané tak mohou už nyní podávat své nápady na zlepšení 
svého okolí. Letošní novinkou je zvýšená maximální částka 
na jeden podaný projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun!

Město pro tento rok vyčlenilo ze svého rozpočtu celkovou částku 
35 milionů korun, která půjde na vaše nápady. Podat nápad můžete 
bez ohledu na  to, zda máte ve  městě trvalé bydliště či nikoliv. 
Projekty mohou být zaměřeny na  různé oblasti: od  sportu, zdraví 
přes rodiny s dětmi, seniory až po kulturu či dopravu. Nápady mohou 
být investičního charakteru, tedy například postavení nového hřiště, 
pumptracku či cyklostezky, nebo se může jednat o  tzv. měkký 
projekt, kdy jsou z  participativního rozpočtu hrazeny například 
programy na  podporu onkologických pacientů. Mezi takové patří 
právě realizované projekty Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě či 
Onkologicky léčené děti v Brně. 

Své nápady můžete přihlašovat na  stránkách www.damenavas.
brno.cz, v případě potíží také osobně na Magistrátu města Brna na ulici 
Husova 12. Podávat projekty je možné až do 15. května, ale čím dříve 
projekt podáte, tím dříve může začít sbírat podporu veřejnosti. Právě 
projekty, které do  31. května získají podporu veřejnosti v  podobě 
300 „líbí se mi” nebo 50 podpisů na  podpisovém archu, budou 
posuzovány z  hlediska jejich realizovatelnosti příslušnými odbory 
a mají šanci postoupit do listopadového finálového hlasování.

Nyní je čas, kdy můžete podávat své nápady.
Chyťte se příležitosti a změňte Brno! 

Ing. Linda Seitlerová 
Dáme na vás 

 damenavas@brno.cz
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