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Vážení spoluobčané,

vytváření podmínek pro předškolní vzdělávání 
našich dětí je jednou z  mých dlouhodobých 
priorit. Mám proto velkou radost, že se 
podařilo splnit slib, který jsem dal před dvěma 
lety. Tím slibem bylo zahájení stavby nové třídy 
mateřské školy při stávající školce v Měřičkově 
ulici. Ve velice optimistické variantě jsem si přál 
třídu otevřít už v září 2022. Podařilo se. 

Stavební firma začátkem dubna předala 
dokončenou budovu, jejíž přízemí je 
vyčleněno pro novou třídu. Nadstandardem je 
víceúčelový herní sál v patře. Rozšíří možnosti 
školky ve  výuce, je využitelný pro pohybové, 
kulturní i  další aktivity. Paní ředitelka navíc 
počítá i  s  pronajímáním těchto prostor 
v odpoledních hodinách, například za účelem 
cvičení veřejnosti. 

Nejpozději začátkem května se bílá fasáda 
budovy dočká oživení v  podobě barevných 
maleb. Kompletní nábytkové vybavení bude 
instalováno koncem května. Součástí stavby 
je i  extenzivní zelená střecha, na  kterou jsme 
získali dotaci z  rozpočtu města. Děkuji tímto 
vedení města Brna za  finanční podporu celé 
akce, kterou bychom pouze z rozpočtu městské 
části v žádném případě neufinancovali. 

Ve  snaze o  zvyšování kapacit našich 
mateřských škol neustáváme ani 
do  budoucna. Obdobný projekt jako 
v  Měřičkově je realizovatelný také v  případě 
školky ve  Škrétově ulici. Zde bychom rádi 
v  příštím roce začali zpracováním potřebné 
dokumentace.

Marek Viskot 
Váš starosta

Slovo starosty
Volných míst ve školce přibude, v září otevíráme  
novou třídu



SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Ukliďme Česko 

Dne 1. 4. a 4. 4. proběhla v Řečkovicích úklidová 
akce Ukliďme Česko. S  pomocí žáků a  pedagogů 

ze Základní školy Brno, Horácké nám. se nám podařilo uklidit lokalitu 
„Cihelny“ na  ulici Podpěrova a  také lokalitu podél potoka Ponávka. 
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zajistilo 
rukavice, pytle a  také odvoz nasbíraného odpadu. V  případě nálezu 
nebezpečných předmětů byly děti informovány, že je mají ihned ohlásit 
a  já hned zajistím příjezd odborné skupiny Městské policie, která se 
postará o odstranění těchto předmětů. Jarního úklidu se zúčastnil sám 
zakladatel akce Ukliďme Česko pan Miroslav Kubásek.

Akce Ukliďme Česko je o dobrovolnících, kteří se chopí zodpovědnosti 
a  organizují úklid v  místě, které si sami určí. Akce se zkrátka mohou 
zúčastnit všichni, kteří mají zájem vyčistit veřejné prostory městských 
částí, ve kterých bydlí. 

Celkem se zúčastnilo téměř 500 žáků, přidali se také jejich rodiče. Akci 
považuji za velmi zdařilou. Děkuji všem zúčastněným za jejich nadšení pro 
úklid a zvelebení naší části. Speciální poděkování za skvělou organizaci 
patří paní učitelce Mendlové ze ZŠ Horácké nám.  a  panu Stránskému 
z  Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora. Už 
teď se těším na další ročník.

Mgr. René Černý, místostarosta
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Zprávy z rady městské části
Na své 48. schůzi 23. března 2022 rada městské části:
 schválila účetní závěrky příspěvkových organizací, zřizovaných městsku částí 

(základní a mateřské školy),
 schválila dohodu o  centralizovaném zadávání veřejné zakázky na  nákup 

mobilních hlasových a datových služeb mezi statutárním městem Brnem jako 
centrálním zadavatelem a  městskou částí Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora jako 
pověřujícím zadavatelem,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Oprava ÚT ZUŠ 
Kořenského, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností STOS – TZ Brno, 
s. r. o., Korejská 3082/4, 616  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy 
s uvedenou společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Údržba parku 
na Palackého náměstí“ nabídku uchazeče FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 
617 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Budování a  opravy 
stanovišť tříděného a  směsného komunálního odpadu“ nabídku uchazeče 
DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, a současně schválila 
uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Opravy chodníků 
v Řečkovicích v roce 2022“ nabídku uchazeče DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, 
Bosonohy, 642  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy s  uvedenou 
společností.

Na své 49. schůzi 14. dubna 2022 rada městské části:
 zrušila termín sňatků dne 23. 9. 2022 z  důvodu konání voleb do  obecních 

zastupitelstev,
 vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Bytový dům Sibiřská 64 

- oprava izolace sklepních prostor“ nabídku předloženou společností Stavební 
firma AVUS, spol. s  r. o., Obřanská 940/60, 614  00 Brno, a  současně schválila 
uzavření smlouvy s uvedenou společností,

 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Architekti A90, s. r. o., se 
sídlem Jeníčkova 392/3, 619 00 Brno, uzavřené dne 22. 3. 2022, na zpracování 
projektové dokumentace na  akci „Víceúčelové sportoviště s  kluzištěm 
na  Horáckém náměstí“, předmětem dodatku je  prodloužení lhůty dokončení 
díla a rozdělení zakázky na dílčí plnění, 

 vzala na  vědomí předloženou studii „Rekonstrukce a  nástavby objektu 
Měřičkova 1487/44“ při ulici Měřičkově a souhlasila s objemem a počtem pater 
dle studie,

 schválila smlouvu o  dílo na  provádění sezónní zálivky výsadeb stromů v  MČ 
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora v  roce 2022 se  společností FALKY, spol. s  r. o., 
Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka



DĚTSKÝ 
DEN ZA 
RADNICÍ 
3. 6. 2022 OD 15 HODIN 

Areál bývalého pivovaru za radnicí  
Palackého náměstí v Řečkovicích

PROGRAM DNE
 PAMPELIŠKY  

 taneční oddíl Sokola Řečkovice
 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ T-GROUP
 ZEKON – silácká zábavná show
 DĚTSKÁ DISKOTÉKA
 KLUCI OD KONÍ – hudební skupina
 SOUTĚŽE PRO DĚTI
 SKÁKACÍ HRAD A KONÍCI

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 
VE SPOLUPRÁCI S TJ SOKOL ŘEČKOVICE 
A PIONÝREM ŘEČKOVICE POŘÁDÁ

Radnice pořádá setkání  
s panem starostou pro seniory

Srdečně zveme seniory z Řečkovic a Mokré Hory na výlet parníkem, 
na kterém si budou moci popovídat s panem starostou Mgr. Bc. Markem 
Viskotem. Ve středu 8. června se můžete projet parníkem po Brněnské 
přehradě, setkat se s  panem starostou, položit mu otázky, které Vás 
zajímají, a  užít si i  drobné občerstvení. Odjezd parníku je z  přístaviště 
na Brněnské přehradě v Bystrci v 10.30 hod., pro zájemce bude připraven 
autobus od radnice na Palackého nám. 11 v Brně. Sraz zájemců o dopravu 
na přehradu je v 9.45 hod. u radnice (odjezd v 10.00 hod.), případně se 
můžete samostatně dopravit k  přístavišti a  nalodit se tam. Zájemci se 
musí předem zaregistrovat kvůli omezenému počtu pasažérů parníku. 
Prosíme zájemce, aby se registrovali především telefonicky či e-mailem, 
v akutních případech osobně na ÚMČ v kanc. č. 86. Registrace proběhne 
v pondělí 16. května 2022 od 10.00 do 14.00 hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Burešová,  
tel. 541 421 723, 702 013 761, e-mail: buresova@reckovice.brno.cz

VŠECHNO, NĚCO, nebo NIC
Druhá polovina května bude v  Galerii Na  Radnici patřit výstavě 

s  názvem VŠECHNO, NĚCO, nebo NIC, na  níž představí své práce žáci 
výtvarného oboru Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna-
Králova Pole.

Kolik je VŠECHNO? Jak vypadá NĚCO? Je NIC opravdu prázdno? 
Takové i jiné podobné otázky řešili ve své výtvarné tvorbě žáci a studenti 
ZUŠ v letošním školním roce. Úvahy takřka filozofické následně vystřídaly 
výtvarné pokusy, hledající a  nacházející možnosti, jak výše uvedené 
neurčité kategorie a  pojmy vyjádřit zobrazitelnými prostředky – tedy 
kresbou, malbou či v materiálu a prostoru.

Výsledky individuální i skupinové práce na tomto výtvarném projektu, 
na  němž se podíleli všichni žáci výtvarného oddělení Mgr.  Mirky 
Brázdové, se sejdou na společné výstavě v Galerii Na Radnici. K vidění 
tu budou malby a  keramika těch nejmladších dětí (od  6 let), tužkové 
kresby, dekoláže i objekty starších žáků i velkoplošné kresby propiskou 
a obrazy malované akrylem, které vytvořili nejstarší studenti (do 19 let). 
Jako hosté se výstavy zúčastní se svými pracemi na stejné téma i někteří 
rodiče žáků výtvarného oboru, kteří se pravidelně scházejí ve večerním 
kurzu pro dospělé.

Nad myšlenkově náročnými, avšak převážně hravými náměty tak 
budou moci rozvažovat i  návštěvníci výstavy, zahájené slavnostní 
vernisáží ve  čtvrtek 19. května 2022 v  17 hodin. Poté bude výstava 
otevřena pro veřejnost od 14 do 17 hodin, a to až do 2. června.

Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise
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Kluci se o něj sami starají, a  jde jim to skvěle. 
Klobouk dolů, pánové, jen tak dál! Je skvělé, že 
naše městská část opravdu žije.

Výborně, všechny pozvánky máme 
za  sebou, na  nikoho jsme nezapomněly, 
a můžeme vám proto napsat pár tipů na skvělé 
knížky.

Jak Fiškus s Pettsonem napálili lišku Svena 
Nordqvista. Druhá kniha série Pettson a Fiškus. 
Kocourek Fiškus a  děda Pettson si spokojeně 
žijí na  statku uprostřed švédského venkova. 
Ovšem jejich život není ani zdaleka poklidný. 
Slípky jsou v  ohrožení. V  okolí totiž řádí liška. 
A  tak se Pettson s  Fiškusem rozhodnou lišku 
napálit.

Myši patří do  nebe Ivy Procházkové. 
Na  útěku před lišákem Bělobřichem zakopne 
myška Šupito o pivní zátku a zřítí se do propasti. 
Poté se v doprovodu dvou již mrtvých myších 
přátel dostane do  nebe. Šupito nechápe, co 
se s  ní stalo. Seznámí se s  krokodýlem, setká 
se se svým kamarádem slepýšem a pak narazí 
i  na  Bělobřicha. Je možné, aby se z  nepřátel 
na život a na smrt stali v nebi kamarádi?

10 dobrodružných únikovek Jana 
Smolíka. Přicházíte rádi na  kloub záhadám? 
Milujete dobrodružství? V  tom případě je 
tato kniha určena právě vám. Máte chytrou 
hlavu a  hádanky jsou váš život? Tak už 
neváhejte a  vyřešte s  námi deset zapeklitých 
případů. Čeká na vás útěk z hradu Kýblštejna, 
přechytračení jedné velice nezbedné opičky, 
únik z tajemného a strašidelného domu, úprk 
z robodomu a mnoho dalšího.

Stvořitelé katastrof Michala Vaněčka. 
Románová pocta třem klasickým dílům Karla 
Čapka (R.U.R., Bílá nemoc, Krakatit) představí 
mladým čtenářům nesmrtelná témata zneužití 
techniky, strachu, manipulace a  podstaty 
lidství, to vše atraktivní formou, velebící odkaz 
jednoho z našich největších spisovatelů.

Bretaňské speciality Jean-Luca Bannaleca. 
Devátá kniha série Komisař Dupin. První letní 
dny v bretaňském Saint-Malo. Mohl by to být 
báječný výlet, kdyby se tam nekonal otravný 

policejní seminář, kterého se musí komisař 
Dupin zúčastnit. Když o  přestávce bloumá 
tržnicí ve Starém Městě, dojde přímo před jeho 
zraky k vraždě.

Lov Bernarda Miniera. Sedmá kniha série 
Martin Servaz. Kriminalistu Martina Servaze 
přivolají na  místo nehody, kde auto srazilo 
nahého muže s  jelení hlavou. Muže, který má 
na  hrudi vypálené slovo “spravedlnost”. Ať už 
to znamená cokoli, jedno je jasné – v  lesích 
francouzského Ariege se stal lovnou zvěří 
člověk. A to je pouze začátek děsivých událostí, 
které se daly do pohybu.

Půlnoční knihovna Matta Haiga. Nora se 
rozhodne zemřít. Ocitne se však v  podivné 
knihovně, která na každého čeká mezi životem 
a smrtí. V každé knize, kterou vytáhne z regálu, 
se skrývá paralelní život, k  němuž vedla 
veškerá možná rozhodnutí v jejím životě. Nora 
se může podívat do kteréhokoli z nich, aby si 
vybrala některý, který bude stát za to žít. Najde 
takový, ve kterém bude chtít zůstat? Zjistí, kde 
se stala chyba, kvůli níž žije svůj nenaplněný 
a osamělý život?

Slídil Tany Frenchové. Bývalý detektiv Cal 
Hooper je k  smrti unavený a  útěk z  rušného 
Chicaga do  odlehlé vesničky na  západě Irska 
mu připadá jako dokonalý nápad. Koupí si 
polorozpadlý dům, plánuje jeho rekonstrukci 
a procházky po nekonečně zelených kopcích. 
Pro změnu povede klidný život. Jenomže pak 
ho jeden z  místních kluků požádá o  pomoc. 
Jeho bratr zmizel a celé vesnici, včetně policie, 
je to zřejmě úplně fuk.

Moc nás těší vymýšlet pro vás zajímavé 
akce, knížky jsou moc důležité a bez nich by to 
nešlo, ale není to jenom o nich. Je třeba vidět se, 
popovídat si a zažít něco zajímavého. Posíláme 
vám fotky ze dvou vydařených akcí. Ta jedna je 
z Jarního tvoření – Duhového ptáčka, kterého 
jste si mohli vyzvednout v  dubnu, a  ta druhá 
z  Velikonočního minijarmarku na  Mokré 
Hoře, na  kterém jsme také byly a  moc si to 
s vámi užily. Berte to jako pozvánku na všechny 
květnové akce, rády vás uvidíme, bude to zase 
fajn. Krásné květnové dny a dobrou společnost 
s našimi knížkami přejí vaše knihovnice.

Mgr. Jitka Fukalová, Bc. Veronika Nekudová a Hana 
Hegerová 

Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás zdravíme a  doufáme, že jste si 
za  minulý měsíc dobře početli. A  co je to ta 
Velká? Je to naše nová celoroční soutěž pro 
děti od 6 do 15 let, která spočívá v nasbírání 
celé abecedy spisovatelů. To znamená 
minimálně jednu knihu od  každého písmene 
abecedy. Součástí této čtenářské hry bude 
hrací karta, kterou od nás každé dítě dostane. 
Od  letošního května až do  května 2023 pak 
bude sbírat jednotlivá písmenka. Například 
F jako Foglar, R jako Rowlingová atd. Kdo 
získá nejvíce písmen, dostane krásnou knižní 
odměnu. Touto hrou bychom moc rády 
podpořily zájem o  čtení u  školních dětí, aby 
poznaly a věděly, že není jen povinná literatura, 
kterou si musí zapsat do čtenářského deníku, 
ale že je spousta zábavných a  zajímavých 
knížek i v jiných vodách než těch povinných. Je 
vážně z čeho vybírat!

Na znalosti z knížek navazuje i vědomostní 
kvíz pro děti Les v příslovích. Stačí jen doplnit 
jedno slovo do  známých českých přísloví, 
a  máte hotovo. Pro každé dítě je připravena 
drobná odměna.

Až do  8. 5. 2022 si můžete u  nás zdarma 
vyzvednout kreativní set na  Tvoření speciál 
– můžete si vyrobit přání ke  Dni matek pro 
svou maminku. Tu jistě potěší krásné srdíčkové 
přání, které si sami nebo s  maminkou doma 
dotvoříte.

V pátek 6. 5. 2022 mezi 13. a 15. hodinou 
se můžete těšit na  naši první Knihokavárnu. 
Přijďte na dobrou kávu a popovídání o nových 
i  starších zajímavých titulech. Bylo by fajn, 
kdyby se z  Knihokavárny stala tradice, kdy 
se jednou za  měsíc sejdeme a  navzájem si 
sdělíme dojmy z krásných knížek. 

Pro malé čtenáříčky od  0 do  3 let jsme 
zase připravily kouzelné čtení Povídám, 
povídám pohádku. S  rodiči a  jejich dětmi 
se uvidíme v  úterý 17. 5. 2022 v  16 hodin 
v našem dětském oddělení. Číst vám budeme 
z  krásných obrázkových knížek v  rámci 
projektu BOOKSTART, který myslí právě na ty 
nejmenší. Nevíme, jak vám, ale nám to vždycky 
připomíná ty krásné časy, kdy četl někdo nám, 
je to ten krásný pocit a čas, kdy se z malých dětí 
postupně stanou velcí a náruživí čtenáři.

Dospělé potěšíme kytarovým koncertem 
Ondřeje Pavlíčka. Ve  čtvrtek 26. 5. 2022 
v  18.30 vás provede Večerem španělské 
a  latinskoamerické hudby. Zazní díla těchto 
skladatelů: Torroba, Lauro, Tarrega, Granados, 
Lobos, Merlin, Morricone a  vlastní díla 
interpreta. Ondřej Pavlíček u  nás koncertuje 
již popáté, vždy s velkým úspěchem. Vstupné 
je dobrovolné, a  tak se Ondřej i  my těšíme 
na početnou účast.

A  ještě pozvánka na  výstavu. Po  dva 
měsíce můžete obdivovat umění místních 
i  přespolních bikerů. Právě jim je věnována 
výstava fotografií z  Bikeparku Pod Mostem. 
Je to jedno z  nejlepších a  nejoriginálnějších 
brněnských sportovišť, jak sami uvidíte. 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Velká, velká, velká
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
KVĚTEN 1922
První květen byl prohlášen za  státní svátek a  takto byl i  slaven. Počasí 
bylo toho dne krásné, jednotlivé strany proto slavily venku v  průvodech 
a táborech.
Lidové noviny dne 1. května uveřejnily zprávu, že kapitán anglické lodi 
hlásí, že jeho loď byla v Černém moři blízko Oděsy bombardována ruskými 
pobřežními bateriemi a velmi vážně poškozena. Zdá se, že se historie opakuje 
a někteří Rusové jsou stejní rusáci jako jejich předci před 100 lety. 
Dne 8. května byla v  Lidových novinách otištěna následující výzva: „Těm 
v Brně, kdo mají rádi děti. V Brně je několik tisíc osiřelých a opuštěných dětí, 
které propadnou tělesné i mravní zkáze, nebude-li o ně nikdo pečovat. Starati 
se učinila si úkolem Okresní péče o mládež pro Velké Brno. Nemohla by však 
svému úkolu dostáti, kdyby jí dobří lidé neposkytli pomoci.” Je pěkné, že 
i v dnešní době je spousta Brňanů, kteří nezištně pomáhají dětem, ale i jejich 
blízkým, kteří utíkají před okupací své země.
Dne 8. května se narodil herec a  divadelní režisér Miroslav Macháček  
(+17. 2. 1991 Praha). Připomenout si ho můžeme například ve filmech Údolí 
včel (1967), Skalpel, prosím (1985), Dobří holubi se vracejí (1988) a v jednom 
z jeho posledních filmů Sedím na konári a je mi dobre (1989).
I  před 100 lety se mezi lidmi našli jedinci toužící po  pozornosti za  každou 
cenu. Dne 18. května nahlásila žena nález uťaté hlavy, zabalené v  šátku. 
Zvěsti o  hrůzostrašném nálezu se brzy roznesly po  celém Brně. Když však 
policie dorazila k  vinohradům mezi Líšní a  Brnem, tedy údajnému místu 
nálezu, našla jen věci oné oznamovatelky.
Toho dne to měla brněnská policie vůbec náročné. Kolem 17. hodiny se Karel 
Kokeš, nedávno propuštěný   z  ústavu choromyslných, rozběhl Kounicovou 
ulicí a začal se za běhu bodat nožem do ramenou a prsou. Záhy byl zadržen 
a odvezen tam, kde už to znal, do ústavu choromyslných.

Dne 20. května do  Brna dorazili italští poutníci, aby uctili památku svého 
slavného krajana Silvia Pellica (*24. 6. 1789 – +31. 1. 1854), který byl před 
100 lety vězněn na Špilberku. Zvláštním vlakem přijelo 500 osob, brněnskou 
veřejností byli vřele uvítáni a  poté se odebrali do  hotelů a  bytů. Večer se 
pořádalo divadelní představení, jehož autorem byl právě Silvio Pellico. 
Následující den dopoledne proběhla slavnost na Špilberku, kde byla Pellicovi 
odhalena pamětní deska, Italové si ve  skupinách po  50 prohlédli žalář 
a večer zhlédli divadelní představení Má vlast. Třetí den vyrazili na prohlídku 
Macochy a poté odjeli do Prahy.
Dne 21. 5. se na hřišti v Lužánkách konal první mezistátní zápas v pozemním 
hokeji u  nás. Za  Československo nastoupili pouze německy mluvící hráči, 
hráli proti Rakousku a  utkání skončilo 1:3. V  Brně se před 100 lety tomuto 
sportu věnovalo několik klubů, nejslavnější byl Brünner S. K.
Dne 23. května se narodil herec Karel Effa (+11. června 1993 Praha), vlastním 
jménem Karel Effenberger. Působil v několika pražských divadlech: v Divadle 
satiry, v Hudebním divadle Karlín, v Divadle ABC a v Semaforu. Na filmovém 
plátně ztvárňoval spíše vedlejší postavy, bylo jich však přes 70. Hrál třeba 
ve filmech Limonádový Joe, Ukradená vzducholoď, Pyšná princezna.
V Lidových novinách bylo v květnu před 100 lety uveřejněno několik zpráv 
o  velké novince tehdejší doby – dovozu zmraženého masa z  ciziny. Např.  
24. května se můžeme dočíst, že “ministerstvo zásobování dovezlo na pražský 
masný trh zmrzlé maso hovězí argentinského, australského a uruguayského 
původu. Maso, které je o  polovinu levnější domácího, je dobré jakosti.” 
Některé restaurace pořádaly ochutnávky pokrmů připravených z  tohoto 
masa.
Postupné zahajování sezóny brněnských plováren oznamovalo blížící se léto. 
Např. na Starém Brně se dalo slunit a koupat od 26. května, v Zábrdovicích se 
plovárna otevřela v neděli 28. května.
Dne 30. května byl ve Washingtonu slavnostně otevřen Lincolnův památník. 
Stavba ve stylu antického chrámu započala v roce 1915 a  její rozměry jsou 
57 m x 36 m. Samotná socha sedícího Abrahama Lincolna je vysoká 5,8 m.
Zdrojem mi byl internet a dobové Lidové noviny.

Mgr. Dana Malíková



Open House Brno 
popáté otevře  
třinácté komnaty

 Sobotu 28. a  neděli 29. května 2022 
by si měli do  kalendáře barevně napsat 
všichni zájemci o architekturu a brněnskou 
historii. V  tyto dny se uskuteční již pátý 
ročník festivalu Open House Brno (OHB). Během jednoho víkendu se 
zdarma otevírají široké veřejnosti běžně nepřístupné budovy a objekty 
v  jihomoravské metropoli. Loňský čtvrtý ročník i  přes protiepidemická 
opatření přilákal 17 tisíc návštěvníků.

„Snad nás letos již žádný virus nebude ovlivňovat jako loni a pevně 
doufáme, že zájemcům otevřeme řadu velmi zajímavých míst, jinak 
nedostupných třináctých komnat. Chystáme pro zájemce osvědčené 
lokace i  zpřístupnění více než dvou desítek novinek,“ zve kreativní 
ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management. 
Podrobný program bude dle aktuálních jednání postupně přibližován 
na webu www.openhousebrno.cz a na facebook.com/openhousebrno.

Zájemci se podle prvních informací mohou těšit například na vybrané 
zajímavé stavby v areálu brněnského výstaviště, včetně funkcionalistické 
vyhlídkové věže pavilonu G, zámeček průmyslníka Bauera či kdysi 
oblíbené Divadlo Julia Fučíka. Prohlídky přiblíží i velmi bohatou historii 
nemocničního areálu u  sv. Anny v  Pekařské ulici, Anatomický ústav 

Lékařké fakulty i  nedávno přestavěný areál Filozofické fakulty MUNI, 
pracoviště brněnské Teplárny či hotely Continental, Courtyard by 
Marriott či Passage. 

Vlajkovou lodí, která se objeví i  ve  vizuálu festivalu, je krásně 
zrekonstruovaná budova Českého rozhlasu Brno v  Beethovenově ulici, 
navržená architektem Ernstem Wiesnerem. „Opravdovou třešinkou 
na  dortu by měl být výhled z  23. patra rekonstruované jedné ze tří 
výškových budov Šumavská Tower na prahu Žabovřesk,“ naznačuje Pešl 
Šilerová. 

Speciálním tématem letošního ročníku je „Stará a  nová“, například 
srovnání i  kontrast brutalistní architektury z  období socialismu 
a  současných novodobých staveb. Místa, kam bohužel není možné 
se dostat ani v  malých skupinkách, představí aspoň internetové 
videoprohlídky.

Celý festival je neziskový, vstup na  všechny akce je zcela zdarma, 
organizaci každoročně zajišťují výhradně neplacení dobrovolníci.  
„Budeme rádi, když se přihlásí i noví zájemci, ochotní pomoci s letošním 
ročníkem,“ nabádá veřejnost Pešl Šilerová. Zájemci se mohou ozvat 
na e-mail dobrovolnici@openhousebrno.cz.

Open House Worldwide je síť padesáti měst celého světa, pořádajících 
festivaly architektury pro veřejnost, které každoročně navštěvují stovky 
tisíc lidí. Koncept Open House založila již v roce 1992 v Londýně Victoria 
Thornton. Pořádané festivaly každoročně oslovují více než dva miliony 
lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.

Lucie Pešl Šilerová
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Folklór v Řečkovicích 
před 110 lety

Kdo mne zná, asi ví, že mám pozitivní 
vztah ke  krojům, a  to jak skautským, tak 
k folklorním. Takže když jde o něco zajímavého 
se vztahem k historii a folkloru, občas se mně 
nebo manželce někdo ozve se zajímavou 
fotkou nebo nálezem. Nedávno mi kronikář 
od sousedů z Medlánek poslal výstřižek z novin, 
o který bych se chtěl podělit s veřejností.

Před dvěma měsíci jsme si folklorní, až 
maškarní veselí užili na  masopustu. V  těchto 
dnech se již začínají intenzivněji scházet 
členové chasy trénovat tance a  program 
na  hody. V  říjnu nás čeká tradiční posvícení. 
Máme v  naší městské části folklor rozvinut 
docela pěkně. Dokonce v posledních pěti letech 
každý rok přibude někdo, kdo si nechá ušít pro 
sebe folklorní kroj. A to nepočítám Sokolskou 
jednotu, která už má krojů pro dětské tanečníky 
mnoho. Každopádně jsem přesvědčen, že 170 
krojovaných chlapců a dívek, o kterých se píše 
v  reprodukovaném  textu, bychom nyní asi 
nenašli.

Na  obrázcích níže představuji text, který 
vyšel v roce 1910 v Lidových novinách a týká 
se z  velké části také folkloru – a  zrovna akce, 
kterou zde, pokud vím, nemáme. Jde o dožínky, 
kterými se slavil konec žní a  děkovalo se 
za úrodu. Dožínky (někdy také dovazná, dožatá 
nebo obžínky) byly asi nejčastější oslavou 
sklizně. Zajímavé ale je, že v některých krajích 
se slavilo nám ještě docela známé vinobraní, 
jinde dočesná (konec česání chmele), někde 
konopnická (sklizeň konopí), a  tam, kde bylo 
nejvíce brambor, slavili tzv. dokopnou.

Řečkovické dožínky byly evidentně 
velmi bujaré veselí, kdy se k  banderiu neboli 

krojovaným na  koních a  k  alegorickým 
vozům připojovali další občané na dřevěných 
koních a  řiticích, což bylo náčiní používané 
k  třídění zrna. Dokonce se připojil i  náhodně 
kolemjdoucí medvědář, který pochopitelně 
zaměstnal pozornost dětí. Proč zaujal 
pozornost dětí kolomazník? Zřejmě tím, že 
mohl poměrně lehce svou kolomazí a dehtem 
počmárat děti na  obličeji. Akce se tehdy 
evidentně vydařila a  zájem byl tak velký, 
že se někteří ani nedostali do  pivovarských 
místností, které rozhodně nebyly malé. Hezké 
bylo i  sociální cítění tehdejšího obyvatelstva, 
kdy byl výtěžek akce věnován chudým žákům 
školy a sokolské knihovně.

Poslední zajímavostí, kterou bych chtěl 
z  historického materiálu vyzdvihnout, je, že 
dožínek se tehdy účastnily minimálně dvě 
zajímavé osoby – rychtář Antonín Kořisko, 
který mohl být potomkem Jana Kořiska, 
po kterém se jmenuje ulice Kořískova, druhým 
byl řídící učitel Vilém Filkuka, po  kterém je 
pojmenována ulice Filkukova. Tento významný 
rodák inicioval stavbu školy a je autorem textu 
pamětní desky, která se nachází u  vstupu 
do školy v ulici Hapalova.

Jirka Libus
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FT Records - BeatPoint ve spolupráci s městskou částí Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  
uvádějí

OLKOVÉ LÉTO
ŘEČKOVICE 2022

17. – 22. července 2022, vždy v 19.00
Bývalý pivovar Brno – Řečkovice, Palackého náměstí 9 

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
Akce se koná za podpory Partner OSA

NEDĚLE
17. 7. 

PONDĚLÍ
18. 7. 

ÚTERÝ
19. 7. 

STŘEDA
20. 7. 

ČTVRTEK
21. 7. 

PÁTEK
22. 7. 

MALINA BROTHERS

IVAN MLÁDEK & Banjo Band 

EPYDEMYE

FOLK TEAM

ROBERT KŘESŤAN & Druhá tráva

ŽALMAN & Spol.

F

www.BeatPoint.cz

Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů

FT Records - BeatPoint ve spolupráci s Country Radiem a městskou částí  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora uvádějí

BRNĚNSKOU
COUNTRY  FONTÁNU

Řečkovice  2022
18. června 2022   15.00 hodin

Bývalý pivovar Řečkovice, Palackého nám. 9, Brno

RANGERS - PLAVCI
JITKA VRBOVÁ

FOLK TEAM
PACIFIK

MADALEN
POZDNÍ SBĚR

TALENT COUNTRY RADIA

www.beatpoint.cz                      www.countryradio.cz
Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marka Viskota

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
Akce se koná za podpory Partner OSA

Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu
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Sousedé, pojďme se více potkávat!
V minulém čísle jsem vás informoval o některých dubnových akcích, 

konajících se v naší městské části. Rád bych se zastavil u Sousedského 
velikonočního minijarmarku na Mokré Hoře, který jsme s naším Spolkem 
spolupořádali. Všechny nás totiž překvapilo, jak velký zájem o  jarmark 
byl a také pozitivní reakce všech návštěvníků. A přitom tato akce vznikla 
zcela spontánně, pouze za přispění místních aktivních obyvatel, z nichž 
každý přispěl něčím – zajištěním prodejců, napečením cukroví, půjčením 
stolů a  lavic, zajištěním občerstvení, přístupem ke  zdroji elektřiny atd. 
Výsledkem bylo příjemné odpoledne, kde se potkali lidé z celého okolí, 
děti se podívaly na divadelní představení a nikoho neodradilo ani velmi 
proměnlivé počasí. Proč by takovýchto setkání u nás nemohlo být více? 
Stačí pouze pár nadšených dobrovolníků a výsledek je mnohdy lepší než 
nákladné objednané společenské události. 

Bohužel zatím některé tyto akce u  nás stále absentují nebo se 
minimálně nekonají v  takové míře jako v  jiných obcích. Tím máme 
na  mysli např. sousedská setkávání, farmářské trhy či bazárky 
všemožných věcí. Je známo, že každá podobná spontánní aktivita 
občanů pozitivně přispívá k sociální soudržnosti, a tím pádem i k  lepší 
kvalitě života v daném území. My bychom v tomto smyslu naši městskou 
část chtěli posunout a  rádi bychom pomáhali organizovat podobné 
akce, nebo – ještě lépe – připravili takové podmínky pro obyvatele, aby si 
daná setkání mohli uspořádat sami. Pokud byste nějakou podobnou akci 
chtěli v Řečkovicích či na Mokré Hoře pořádat nebo vám zde nějaká akce 
schází, napište mně na  staud@zdravereckovice.cz. Na  závěr bych chtěl 
poděkovat všem pořadatelům jarmarku na  Mokré Hoře i  pořadatelům 
ostatních „sousedských“ či komunitních akcí, které zde již existují 
a zpestřují život v našem okolí. 

Ondřej Štaud, zastupitel městské části

Palackého náměstí  
Brno-Řečkovice
Areál starého pivovaru  
za kostelem

Akce se koná pod záštitou Marka Viskota – starosty městské části Řečkovice a Mokrá Hora.www.craftbeerimport.cz/festival

pátek (10.6.)  100 Kč

     pátek  10. června 2022 
16.00–1.00 hod

     sobota  11. června 2022 
13.00–24.00 hod

KDEKDY

VSTUPNE

VYSTOUPI

sobota (11.6.)  100 Kč pátek + sobota (10.+11.6.)  150 Kč

Craggy Colide Něco si přej
Liquid Jesus Band of Heysek

Ant Attack TouchwoodZÁVIŠ
sobota (11.6.)

pátek (10.6.)
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POZVÁN KA
Vážení přátelé a příznivci zahradničení,

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

o pěstoVáNí oVoce a léČiVek.
Dne 18. 5. 2022 v 18.00 hod. v sále bývalého pivovaru  

v Řečkovicích, Palackého nám. 9a.

A dále bychom vás chtěli pozvat na 2 autokarové výlety:

V sobotu, dne 21. 5. 2022 navštívíme:
zahradnictví ve Slavkově | Velehrad, s průvodcem
Muzeum sklářství ve Stupavě, s průvodcem
expozici Živá voda v Modré | zámek Buchlovice
Cena 350 Kč.

V sobotu, dne 24. 9. 2022 navštívíme:
zahradnictví v Modřicích | klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích
expozici Vladimíra Menšíka v Ivančicích
Slovanskou epopej v Mor. Krumlově
Předběžná cena 390 Kč, dle vývoje cen pohonných hmot může 
dojít ke změně.

Odjezd v 7.00 hod. z Medlánek, v 7.15 hod. z Řečkovic.
Bližší informace, přihlášky a platba u p. M. Bajerové, 776 667 723.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Hortus, Hana Štefková

Český den proti rakovině 2022 
(26. ročník)

Po  dvou letech, kdy sbírka kvůli covidu probíhala 
v  náhradním zářijovém termínu, to vypadá, že letošní 
druhá květnová středa bude opět patřit kvítku měsíčku 
lékařského. Již 26. ročník sbírky Český den proti rakovině, 
v našem podvědomí zapsaný spíš pod názvem Květinový 
den, proběhne ve  středu 11. května 2022. Hlavní téma 
je prevence nádorů děložního čípku a varlat a barva stužky je tentokrát 
fialová. Výtěžek této sbírky je určen na boj proti rakovině, na nádorovou 
prevenci, na zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu 
onkologické výuky a výzkumu a na vybavení onkologických center. 

Dobrovolníci budou v  tento den v  ulicích nabízet k  zakoupení 
kytičky v  minimální hodnotě 20 Kč. V  naší městské části je můžete 
potkat např. na konečné tramvaje č. 1, v obchodním středisku Vysočina 
a  u  Billy na  Podpěrově ulici. I  v  letošním roce chceme zajistit prodej 
u  hypermarketu Globus. Prodávající musí být starší 18 let (v  případě 
dvojice musí tuto podmínku splňovat aspoň jeden z nich) a je povinen 
mít u  sebe průkaz opravňující k  prodeji. Číslo na  průkazu musí být 
shodné s číslem na výběrčím vaku. 

Na  pevných prodejních místech můžete kytičku zakoupit od  středy 
11. 5. do  neděle 15. 5. 2022. Sbírku můžete také podpořit zasláním 
dárcovské DMS (E-kytička) nebo zasláním příspěvku na  sbírkový účet. 
Více informací ohledně sbírky i možností finančního příspěvku najdete 
na www.cdpr.cz.

Každý z nás se v životě může dostat do situace, kdy bude potřebovat 
pomoc od  druhých. Zkusme si odříct něco dobrého a  věnujme aspoň 
20 Kč na dobrou věc. Za každý váš finanční dar moc děkujeme.

Kateřina Svobodová
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Povídání se spisovatelem  
Jiřím Šanderou

Pozvání do  naší školní družiny v  ZŠ Novoměstská k  povídání 
o knížkách přijal spisovatel pan Jiří Šandera, který pochází z nedalekých 
Milonic, kousek od Brna.

Na  návštěvu autora dětských knížek a  příběhů jsme se s  dětmi 
připravovali již od ledna. V Knihovně J. Mahena jsme si půjčili jeho knihy 
a  dětem z  nich pravidelně po  obědě předčítali. Malí posluchači se tak 
pomalu seznamovali s hlavními hrdiny knih a jejich dobrodružstvími. Své 
prožitky výtvarně ztvárnili a  my jsme jejich dílka vystavili v  prostorách 
školy.

Autor dětských příběhů si s  dětmi povídal nejen o  svých knihách, 
ale i o tom, jak se kniha dělá, co vše je potřeba udělat, než se dostane 
do rukou čtenářů. 

Děti dostaly prostor pro své otázky a nejvíce je zajímalo, kterou knihou 
začalo autorovo psaní, co pro něj bylo impulzem, kam chodí na náměty 
svých knih, co pro ně chystá nového. Otázek bylo mnoho a  pan 
Šandera rád všechny zvídavé otázky malým posluchačům zodpovídal 
a vysvětloval. Na otázku dětí, proč píše, nám autor prozradil: „Snažím se 
o to, abych čtenáři zlepšil náladu a zahnal chmury.“

Mgr. Pavlína Dubanská
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ZŠ Brno,
Horácké
náměstí 13

19. května 2022
Amfiteátr Starého pivovaru 

prezentace škol 
sportovní
vystoupení 
taneční
představení
ukázky práce
jazykových tříd,
sportovních tříd
a další

Vystoupení 
pro veřejnost: 
od 15:00 a od 17:00 

Program: 

Vstupné 80 Kč
děti do šesti let mají vstupné zdarma

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A SPOLEČNĚ S ŽÁKY SE NA VÁS TĚŠÍME! 

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 

aBsolVeNtské a žákovské koncerty v sále školy
3., 17. a 25. května v 18:00

6. a 27. května v 17:00

VeRNisáŽ absolventské výstavy
11. května v 17:30 v sále a přilehlých prostorách

pŘiJíMací ZkoUŠkY na rok 2022/2023
19. a 20. května

ZUŠ open – koncert v kapitulní síni
Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí

23. května v 18:00
Srdečně zve  

Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Moderní škola – 
ZŠ Horácké náměstí

Rádi bychom čtenáře Řeči informovali o výsledcích tříletého výzkumu, 
který proběhl ve vybraných školách Jihomoravského kraje. Do výzkumu 
byla zahrnuta také řečkovická ZŠ Horácké náměstí, protože v  mnoha 
ohledech vykazuje dlouhodobě velice dobré výsledky ve  vzdělávání 
různých žáků. Nebylo však zcela jasné, co se v ní vlastně odehrává, že je 
dlouhodobě tak úspěšná. Během výzkumu bylo získáno velmi mnoho 
materiálu – zápisy z pozorování výukových hodin, rozhovory s pedagogy 
a  managementem, oficiální dokumenty reprezentující školu. Výsledky 
nebyly překvapivé v  tom, že Horácké náměstí je výjimečně úspěšná 
škola – to jsme věděli již na  začátku. Byly překvapivé díky tomu, že se 
nám podařilo odhalit procesy (způsoby komunikace, způsoby řešení 
problémů, způsoby výuky), které jsou příčinou jejího úspěchu, ale 
nemusí být na první pohled viditelné.

ZŠ Horácké náměstí je školou unikátní. Jedná se o  velkou školu 
sídlištního typu, kde je více jak 800 žáků a  přes 90 pedagogických 
pracovníků, a  přesto škola dokáže pracovat komunitním způsobem. 
Tak velký počet žáků by mohl školu hendikepovat, protože zahraniční 
odborná literatura obvykle uvádí, že ideální velikost škol definovaná 
počtem žáků se pohybuje kolem 200. Jak je tedy možné, že je škola 
ve  všech pro vzdělání významných parametrech nadprůměrná? 
Odpověď jsme formulovali v  šesti úrovních. Zde se zaměříme pouze 
na tři z nich

Management školy (ředitelka, její zástupci, školní poradenské 
pracoviště) je sehraný tým, dokáže efektivně delegovat zodpovědnost 
na  nižší úrovně a  přitom dlouhodobě sledovat své strategické cíle. To 
není samozřejmost. Z jiných výzkumů českých škol víme, že management 
školy je často zatížen tolika druhy zodpovědnosti (ekonomickou, právní, 
provozní atd.), že management není schopen sledovat ten nejdůležitější 
cíl – být především pedagogickým lídrem. Za  takové situace se nedaří 
řešit náročné výukové a výchovné situace a soustavně zkvalitňovat výuku. 
Díky efektivní organizaci řízení a vedení si i v  této zátěži management 
na  Horáckém náměstí dokáže najít čas a  prostor na  pečlivý výběr 
pedagogů, zpětnou vazbu vztahující se k jejich práci a na podporu jejich 
dalšího růstu. Díky této souhře jsou pak všichni schopni sledovat hlavní 
strategické cíle školy, které bychom zjednodušeně v  jedné větě mohli 
definovat takto: Otevřené prostředí, jež vede ke  kvalitní a  inovativní 
výuce, do které se mohou zapojit všechny děti. 

Aby taková organizace mohla vůbec fungovat, musela škola 
postupně vyvinout propracované formy komunikace. Právě komunikace 
je na této škole jedinečná. Většina pedagogických pracovníků vykazovala 

nadprůměrnou schopnost vyjádřit svůj názor, pevně, ale otevřeně jej 
sdílet a  případně hledat kompromis, aby bylo možné dané problémy 
účinně řešit. Pedagogičtí pracovníci jsou stejně jako žáci celým systémem 
komunikace vedeni k  tomu, aby skrze efektivní kooperaci s  druhými 
dosahovali významné míry zodpovědnosti, samostatnosti a  citu pro 
pospolitost. Všechny tyto tři kompetence jsou základem jakéhokoli 
většího úspěchu.

Dobře zorganizovaná manažerská práce a účinné formy komunikace 
umožňují to, co je ve výuce na ZŠ Horácké náměstí nejdůležitější: Na této 
škole jsou žáci do  vyučování aktivně vtažení, cítí zodpovědnost za  své 
vzdělávání a  obvykle chodí do  školy rádi. Velká část pedagogů totiž 
dokáže pracovat s žáky individuálně: ať už s konkrétními jednotlivci, či 
v rozdělených skupinách, ať už na velmi podobném úkolu, či na odlišných 
projektech. Žáci v  rámci vyučování naplňují své rozdílné potřeby 
a  rozvíjejí své různorodé zájmy. A  právě proto dlouhodobě dosahují 
vynikajících výsledků. Významný vliv na to, že výuka může probíhat tímto 
moderním, pro všechny přínosným způsobem, mají asistenti pedagoga. 
Ti zde nejsou „lidmi na  kopírování materiálů“, ale plnohodnotnými 
partnery učitelů. Škola umí s asistenty pedagoga pracovat, což je klíčové, 
neboť – jak ukazují výzkumy z jiných škol – pouhá přítomnost asistenta 
pedagoga ke zkvalitnění výuky nestačí.

Všichni učitelé i  asistenti jsou managementem vedeni, aby 
do  hloubky rozuměli nejmodernějším přístupům a  metodám výuky, 
např. daltonským principům, skupinové práci podle C. Mooneyové, 
Feuersteinově instrumentálnímu obohacování, Hejného metodě, 
a profesionálně je ve své výuce využívali. Na této škole zmíněné metody 
a  přístupy nejsou marketingovým tahem, ale skutečným nástrojem 
zkvalitňování výuky. 

Podrobněji se zájemci mohou o celém výzkumu dočíst v knize Na cestě 
k inkluzivní škole 21. století, která vyjde v dubnu 2022. V každém případě 
již zde můžeme se vší profesní zodpovědností nejen občanům Řečkovic 
potvrdit, že ZŠ Horácké náměstí je pro jejich děti to správné místo.

Za celý devítičlenný výzkumný tým 
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

„Odemykání jara“ – akce školní  
družiny při ZŠ Novoměstská 21

Děkujeme za  tuto úžasnou akci (hlavně proto, že není limitovaná 
časem, a  tudíž pro nás ideální): vyrazíme, kdy chceme (víkend akorát, 
v  týdnu hůře kvůli úkolům a  kroužkům) a  šnečílkovým tempem se 
ploužíme, jak dlouho chceme…) :o) 

Naše rodinka vyrazila v  neděli brzy odpoledne. Obrázky, povídání 
a úkoly moc milé a opravdu jarní. Červené pantličky přežily všechny, ale 
stanoviště 6, 9 a 16 nikde. Přesto se tato tří písmenka dala odhadnout 
do tajenky, a snad jsme se trefili. Po cestě jsme potkávali další účastníky 
akce, sem tam se vyhýbali rychlým cyklistům a vyměnili úsměv s těmi, 
kdo jen tak vyšli na procházku. 

Kytičky prokukovaly suchým listím (fialky, sasanky, modřenec?, 
popenec či hluchavky? ...) a  byť jsme neviděli, určitě však slyšeli 
strakapouda či datla krásně „vyťukávat“ a  další ptáčky (kosa, sýkorky, 
že by i vrabce a pěnkavu? ...). Neušel nám ani mech nebo stromy, které 
chytře rostou rovně, přestože kořeny jsou na  svahu hodně šikmém. 
Potkali jsme i hnědou veverku (prý by to mohla být Rezka z jedné moc 
zajímavé knížky) :o)... a mohli sledovat její akrobatické kousky, protože 
lístky na větvích teprve začínají. Těšíme se zase příště. 

Nohelovi



ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
SERVIS TV-SAT příjmu, měření signálu, instalace RD, Byt. domy aj. 
set top-boxy DVB-T2. 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 k prodeji cihlový byt 3+1 (84 m2) s balkonem a sklepem,  
ulice bratří Kříčků, Brno-Řečkovice. Pouze dva sousedi ve stejném  
vchodě. Více informací na tel. 775 674 550, David Gablas.

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
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
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 60 km od Brna.  
Tel: 725002155
Sháníme byt 2+kk nebo 2+1 v Brně do 6 mil. Kč. Tel: 606022012
Koupím byt v Řečkovicích i k rek. Děkuji za nabídku. 601325211
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Nabízím veškeré práce NA ZAHRADĚ, sekání trávy a vertikutace, 
terénní úpravy, kácení stromů. Odvoz a úklid zajištěn. T: 774722133
ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ 
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti  
hmyzu. Akční sleva 20%. Tel: 605 374 881, www.domove.cz
Hledám maséra-ku OSVČ do týmu v prostorách hotelu VISTA****, 
Hudcova 72, 62100 Brno-Medlánky. Marci.Masáže T: 
732 302 998  Dopřejte svému tělu péči, o kterou se postará náš 
tým Marci.Masáže.  Hotel Vista****, Hudcova 72, Brno-Medlánky. T: 
602 267 414 
PRONAJMEME SKLAD v suterénu bytového domu Sibiřská 62,  
výměra 34 m2, dlažba, zásuvky, k dispozici WC. Cena 4000 Kč/měs. 
 + elektřina. Volný ihned. Tel.: 724 659 059
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Podávání projektů do participativního 
rozpočtu Dáme na vás stále běží! 

Až do půli května mají obyvatelé Brna stále možnost přihlašovat 
své nápady na  zlepšení města do  participativního rozpočtu Dáme 
na vás. Každý podaný projekt může být až do výše 5 milionů. 

Jistě jste zaregistrovali skvělé nápady z  předchozích ročníků 
participativního rozpočtu Dáme na vás, které jsme v Brně již dokončili. 
Nový park na Kamenném vrchu, Městská galerie tzv. muralů na domech, 
oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle, výsadba 600 nových stromů 
ke  zlepšení kvality ovzduší, podpora dětských onkologických pacientů 
a  jejich blízkých, to vše jsou příklady projektů, které Brňané přihlásili 
a  které díky podpoře veřejnosti byly realizovány. Nejen obyvatele 
městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora určitě potěší projekt 
zaměřený na  oblíbenou lokalitu  Zamilovaného hájku, kde se mohou 
těšit na nové herní a cvičební prvky, lavičky, odpadkové koše i informační 
tabule. Součástí projektu je také výsadba stromů, založení trávníku, 
úprava keřových skupin a  celková úprava zpevněných ploch, vše však 
s důrazem na zachování přírodního rázu lokality.

Věříme, že i v letošním ročníku se zapojí aktivní navrhovatelé a přihlásí 
další úspěšné projekty. Přihlašovat nápady můžete na  webových 
stránkách paro.damenavas.cz, v případě obtíží také osobně na Odboru 
participace Magistrátu města Brna na ulici Husova 12. Podávat projekty 
je možné do 15. května, ale čím dříve je podáte, tím dříve mohou začít 
sbírat podporu veřejnosti. Právě projekty, které do  31. května získají 
podporu veřejnosti v  podobě 300 „líbí se mi” na  webových stránkách 
nebo 50 podpisů na podpisovém archu, budou posuzovány z hlediska 
své realizovatelnosti příslušnými odbory a městskými částmi a mají šanci 
postoupit finálového hlasování v listopadu. 

Chyťte se příležitosti a změňte Brno!   
Dáme na vás 
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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. 14:
Požár se v domácnosti šíří velice rychle.  

Je proto důležité pokusit se začínající požár uhasit.
Víte, jaké ruční hasicí přístroje jsou vhodné  

pro použití v domácnosti?

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 DOPORUČENÍ 
pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří základní doporučení 
realizovat, je možné od  brněnské městské policie získat certifikát a  označení 
domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmínek 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 můžete 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:
Situaci před dveřmi svého bytu můžete kontrolovat s  využitím 
moderních mechanických, optických i  elektronických technologií. 
Nicméně žádný sebedokonalejší bezpečnostní produkt nemůže 
nahradit rozumnou a přirozenou rozvahu a opatrnost.
Optické, elektronické a mechanické doplňky bytových dveří:
•	 Panoramatické	 dveřní	 kukátko	 s  krytkou	 má	 zorný	 úhel	 od  90	

stupňů až po 200 stupňů. Čím větší zorný úhel, tím lepší přehled 
o  tom, kdo je za  dveřmi. Krytka z  vnitřní strany chrání vaše 
soukromí.

•	 Digitální	dveřní	kukátko	po stisknutí	tlačítka	na displeji	na dveřích	
zobrazí, kdo se za  dveřmi nachází. Obraz si prohlédnete na  LCD 
displeji. Kukátko může mít režim natáčení videozáznamu nebo 
pořizování fotografií. Záznamy je možné sledovat přímo na displeji 
nebo pomocí čtečky paměťových karet ve vašem PC.

•	 Zajišťovací	 zámek	 pro	 pootevření	 dveří.	 Díky	 pevnému	 čepu	
a  masivní posuvné liště poskytuje vyšší zabezpečení při 
komunikaci s  neznámou osobou nebo při kontrole situace před 
vašimi pootevřenými dveřmi.

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

Univerzita třetího věku MU –  
Udržujte aktivní mysl v každém věku!

Jak lépe využít volný čas než opět 
zasednout do školních lavic? Masarykova 
univerzita nabízí studijní programy 
pro seniory v  rámci Univerzity třetího 
věku. Seniorské vzdělávání každoročně 
získává na  popularitě a  Univerzita 
třetího věku Masarykovy univerzity 
patří frekvencí kurzů a počtem studentů 
k  těm největším v  ČR. Fungování U3V 
MU nepřerušila ani pandemie, kdy byly 
přednášky a kurzy organizovány online.

Studium na  U3V MU udržuje paměť v  neustálé aktivitě. Jednotlivé 
přednášky přináší seniorům zajímavé informace a zároveň je obohacují 
o nové poznatky z řady rozmanitých oborů. Výuka umožňuje setkání se 
špičkovými odborníky z nejrůznějších pracovišť Masarykovy univerzity, 
ať už se jedná o  lékaře, pedagogy, vědce či právníky. Na  přednáškách 
je možné navázat nová přátelství s  vrstevníky podobného smýšlení 
a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé kurzy. Pro akademický 
rok 2022/2023 je připravena pestrá nabídka, ze které si vybere každý. 
Přihlásit se můžete do tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu, který je 
určen všem, kdo mají zájem o všeobecný přehled, jelikož je připravován 
ve  spolupráci se všemi deseti fakultami MU. Obdivovatele umění jistě 
nadchne tříletý kurz Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického 
vysvětlení, který je pořádán ve  spolupráci se Seminářem dějin umění 
FF MU a  bude se zabývat uměleckými díly, která vznikla od  raného 
novověku až po současnost. Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slavnostní 
promocí, na níž účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Dále je 
možné se přihlásit do jednoletých kurzů, kterými jsou Kulturní dědictví 
a památková péče na Moravě, jenž je pořádán ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, a  také kurz Univerzita třetího věku a  Moravské 
zemské muzeum.

Nad rámec základního programu jsou nabízeny také tematicky 
zaměřené tzv. krátkodobé kurzy. Pro ty, kteří mají zájem se dále vzdělávat 
či účastnit se zajímavých aktivit a  přednášek, připravujeme jazykové 
a  pohybové kurzy, sborový zpěv, kreativní dílny, kurzy s  tematikou 
archeologie, kyberbezpečnosti, astronomie, cestování a mnoho dalších. 
Nechybí také nejrůznější exkurze, koncerty a mimořádné přednášky.

Výuka na  Univerzitě třetího věku MU probíhá zpravidla jednou za   
14 dní, a  to v  období od  října do  května. Jednotlivé přednášky trvají  
90 minut. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, 
které pro tento akademický rok činí 800 Kč. 

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května do 30. června 2022, 
a to elektronicky nebo osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 
2, Brno). Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech naleznete 
na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU

Otestujte svou kondici
Narodili jste se v Brně v letech 1991 nebo 1992? Přijďte k nám zjistit, 

jaká je vaše kondice, kapacita plic nebo složení těla a hustota kostí. Od-
borníci vás vyšetří v laboratořích Fakulty sportovních studií Masarykovy 
univerzity v bohunickém Kampusu. Data poslouží nejen vám, ale i věd-
cům z centra RECETOX. Díky nim totiž mohou už 30 let v  rámci popu-
lačních studií CELSPAC zkoumat zdraví brněnské populace. Přihlásit se 
můžete na info@celspac.cz nebo přes rezervační kalendář na webových 
stránkách www.celspac.cz. Budeme se na vás těšit! 

Tým CELSPAC

Poznávejte industriální dědictví Brna
Projekt Brno INdustrial, za  kterým stojí TIC BRNO s  partnery, je 

kombinací historických souvislostí, průmyslových památek a fungujících 
staveb, příběhů i současného kreativního dění. Dosud se zabýval hlavně 
textilním průmyslem, od kterého se letos posune k dalším odvětvím, jako 
je strojírenský, slévárenský a  chemický průmysl. Připraveno je pro vás 
hned pět komentovaných pěších tras a dvě vyhlídkové jízdy minibusem 
s průvodci. Představíme si například počátky brněnské textilní historie, 
uvidíte dochované textilní stroje včetně unikátního Art Protis. Zjistíme, 
kde Viktor Kaplan vyráběl svoje proslulé turbíny, povíme si o  historii 
brněnské Zbrojovky nebo o areálu Vaňkovka. Pojďte s námi nahlédnout 
do  let úspěchů i  nečekaných pádů průmyslu v  Brně. Více informací 
o projektu včetně termínů a vstupenek na prohlídky najdete na www.
brnoindustrial.cz.

Ing. Hana Novosadová, TIC BRNO, p. o.
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Orelské okénko
S příchodem jara orlové pomalu vylétají ze svých hnízd. Futsalisté se 

z haly přesunuli ven a naplno jim běží futsalové soutěže. Florbalisté hrají 
finálové turnaje. Na Orláku jsou nachystané tenisové kurty, v pískovišti 
doplněn písek a je zmodernizované občerstvení s rozšířenou nabídkou 
piv a dobrot k zakousnutí.

Florbalisté slaví

Stříbro, zlato, stříbro..., to jsou elévští florbalisté Orla Brno-Řečkovice! 
Po dvou covidových letech bez orelské florbalové ligy se elévští florbalisté 
Orla Brno-Řečkovice na  finálovém turnaji v  Nezamyslicích opět dostali 
na  stupně vítězů orelské ligy, a  to na  2. místo, a  získali tedy stříbrnou 
medaili (z  celkového počtu 14 týmů orelské ligy).  Čerstvě oceněný 
Tým roku 2021 v  MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora tak navázal v  této 
věkové kategorii na  úspěchy z  předcovidových let 2017/2018 (stříbro) 
a 2018/2019 (zlato).

Úspěšní hráči byli: Bařák Marek, Handlar Pavel, Heralecký Jan, Horák 
Tomáš, Chovancová  Markéta, Johaník Jan, Ondráček Adam, Nepustil 
Tomáš, Richter Marek, Tomášek Filip a Volejník Lukáš. Nejlepší brankářem 
byl vyhlášen náš Jan Heralecký.

Velké poděkování patří florbalistům za  vzornou reprezentaci a  také 
jejich báječným trenérům Martinu Bařákovi, Petru Handlarovi, Martinu 
Chovancovi, Ivě Heralecké, kteří si zaslouží uznání za  férový a  osobní 
přístup k  hráčům. Informace k  florbalu v  řečkovickém Orlu naleznete 
zde: www.orlak.cz/florbal.

Futsalový galavečer

Mezi orelskými futsalisty je tradičně velkou událostí Futsalový 
galavečer, který značí přechod ze zimních tréninkových hal zpět ven 
na „umělku“. Na  této významné společenské události se sešli všichni 
futsalisté Orla Brno-Řečkovice, a to byl hned zaplněný sál! Naši futsalisté 
jsou unikátní především svojí prací s  mládeží, díky tomu mají v  oddíle 
122 dětí a 52 „dospěláků“. Na futsalovém galavečeru každý hráč obdržel 
pamětní medaili za  odehranou sezonu pod orelskými křídly. Setkali se 
zde naši nejmladší hráči se svými dospělými vzory a všichni si společně 
zazpívali naši orelskou hymnu.

tenisový oddíl
S  příchodem jara již tradičně pořádáme nábor dětí do  tenisového 

oddílu. Hlavní trenérka Mirka pečlivě rozděluje děti podle věku, aby 
si všechny zahrály a  zdokonalily se v  tenise. Pokud chceš hrát tenis 
na  Orláku, neváhej napsat na  e-mail tenisovaskola@orlak.cz, několik 
volných míst ještě máme. 

S orelským pozdravem Zdař Bůh 
Petr Bořecký – starosta jednoty



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na KVĚTEN:
Fotbal (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
městský přebor muži 
14. 5. SK Řečkovice : Jundrov 16:30 hod.  
28. 5. SK Řečkovice : Slovan B 17:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Futsal  (sportovní areál Orel Řečkovice) 
2. B třída muži 
5., 15. a 22. 5. | zápasový program 9:00 – 15:30 hod.  
3. třída muži 
7., 21. a 28. 5. | zápasový program 9:00 – 15:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Národní házená (hřiště při ZŠ Novoměstská) 
2. liga mužů 
1. 5.  1. NH Brno : Draken B 14:00 hod. 
28. 5.  1. NH Brno : Humpolec 15:30 hod. 
29. 5.  1. NH Brno : Ostopovice 10:30 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – KNBL, nadstavba A1 (nová hala) 
Basket Brno – PLAY OFF 
aktuálně na: www.basketbrno.cz
Házená – extraliga mužů (stará hala) 
SKKP Brno – o 5.-8. místo 
aktuálně na: www.handballbrno.cz
Fotbal – 2. liga (stadion Srbská) 
8. 5.  Zbrojovka Brno : Dukla Praha 20:00 hod. 
14. 5.  Zbrojovka Brno : Táborsko 17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc ČERVEN zasílejte nejpozději do 15. 5. 2022 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva MČ Řečkovice a Mokrá Hora
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Řečkovičtí pionýři uklízeli Zamilec
V  sobotu 2. dubna jsme se se členy Pionýra Řečkovice již tradičně 

zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. Letos jsme měli 
v  plánu uklidit zadní část Zamilovaného hájku. Vyrazili jsme společně 
od řečkovického nádraží zadem po pěšině kolem Ponávky. Ale než jsme 
vůbec stihli dojít na  samotný 
začátek Zamilce, měli jsme už 
plné pytle odpadků. Rozhodli 
jsme se proto, že půjdeme 
na  místo, kde se může 
zanechat odpad. Sotva jsme 
ale dorazili na svozové místo, 
našly naše pečlivé členky 
černou skládku. Byla plná 
izolací od kabelů. Ty jsme také 
uklidili. Poté jsme se konečně 
vydali do  Zamilovaného 
hájku. Tam na  nás čekalo 
překvapení, byl relativně 
uklizený. Po  uklizení pár 
odpadků jsme tedy zamířili 
zpět na  svozové místo, kde 
přišlo rozloučení a  odchod 
domů. Děkujeme všem 
čtrnácti zapojeným.

Jan Pulec, Pionýr Řečkovice

Ukliďme Česko v Mokré Hoře
Letos jsme s  naší úklidovou akcí první dubnovou sobotu překročili 

hranice katastru a  pustili se do  vyčištění po  zimě nepořádkem značně 
zaváté pěšiny vedoucí podél trati od tunýlku v Mokré Hoře ke Globusu. 
A vypomohli tak vlastně našim sousedům hypermarketu a  Ivanovicím. 
Díky tomu, že stejný nápad měli i  řečkovičtí skauti, se podařilo za celé 
dopoledne rozšířit zásah akce prakticky na celé okolí dolního parkoviště 
Globusu až po  nájezd na  Hradeckou směrem do  centra i  nahoru 
pod zahrádky. Chceme takto poděkovat všem skautkám a  skautům 
za spolupráci, výdrž a nasazení. Z řad občanů je seznam kratší, děkujeme 
tedy jmenovitě paní Dvořákové a  panu Tunzerovi, kteří se v  ještě 
poměrně mrazivém počasí zúčastnili i s malými dětmi, Martinu Vachovi 
a Danovi Klímovi, že se k nám přidali. 

Úklid obecně na žebříčku oblíbenosti nezaujímá pozice favoritů, pocit 
uspokojení z výsledku však aspirovat na pozici v první desítce rozhodně 
může. Bezprostřední efekt našeho úklidu byl očividný, zda vydrží i trochu 
déle, je však už na nás všech.

Za úklidovou akci #33629 Klára Vlčková a Iva Tůmová
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POZVÁNKY

KULTURNÍ
AKCE
V  A R E Á L U  B Ý V A L É H O  P I V O V A R U

1.  6.  2022  Partička
2.  6.  2022  Na Stojáka
3.  6.  2022  dětský den

10.  -  11.  6.  2022  Řečkovický festival
minipivovarů

17.  6.  2022  Řečkovický gregoryfest
18.  6.  2022  brněnská country fontána

řečkovice
17.  -  22.  7.  2022  Folkové léto Řečkovice

23.  7.  2022  13.  Brněnský beatfest
6.  -  7.  8.  2022  svatovavřinecké hody

27.  8.  2022  Letní  noc

 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Vás zve na

Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.reckovice.brno.cz. 


