
Vážení spoluobčané,
v  lednovém čísle zpravodaje ŘEČ jsem 
ve  výčtu nejvýznamnějších letošních in- 
vestic zmiňoval druhou etapu revitalizace 
venkovních ploch mezi bytovými domy 
v ulici Družstevní. 

Cílem projektu je napravit dosavadní stav, kdy okolí bytových 
domů v  této lokalitě je nevyhovující zejména z  hlediska stavu 
chodníků a dalších zpevněných ploch. Součástí plánovaných pra-
cí je také vytvoření míst k posezení a odpočinku, sadové úpravy 
a nové dětské hřiště. Na uskutečnění čekali obyvatelé poměrně 
dlouho, ale dovolím si tvrdit, že se čekání vyplatilo. Odměnou 
za trpělivost je komplexní zvýšení kvality okolí bytových domů, 
a tím i zvýšení kvality života v této lokalitě. Vyčlenit v rozpočtu 
potřebné finanční prostředky nebylo jednoduché. Z  celkové 
částky deseti milionů korun hradí osm městská část a dvěma mi-
liony přispívá město Brno. Ve  snaze ušetřit prostředky městské 
části jsme navíc požádali o dotaci Jihomoravský kraj. V součas-
nosti probíhá výběr zhotovitele stavby, která bude realizována 
od července do října. 

Zmíněná akce je svým způsobem pilotní, podobně bychom 
chtěli pozvednout i  další lokality. Připravena je již revitaliza-

ce venkovních ploch v  okolí bytových domů v  Ječné ulici. 
Po  dlouhých měsících se nám na  tuto akci podaří velice brzy 
získat stavební povolení. Ještě letos bude opraven chodník před 
domy Ječná 28-36, v příštím roce pak projekt kompletně dokon-
číme. Obdobné kroky zvažujeme do budoucna například v okolí 
ulic Kárníkova a bratří Křičků. Ve výčtu projektů bych také nerad 
zapomněl na revitalizaci parku na Novém náměstí, která v in-
ternetovém hlasování městského participativního rozpočtu ob-
držela potřebných 300 hlasů. Postupuje tak do podzimního finále 
- a já děkuji všem, kteří tomu svou aktivitou pomohli.

Na  závěr si dovolím vypíchnout novinku z  oblasti školství. 
Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Novoměstská jsme se rozhodli roz-
šířit spektrum služeb a  nabídnout rodičům dětí v  předškolním 
věku alternativu v podobě tzv. přípravné třídy. Jedná se o mož-
nost, kterou mohou využít rodiče dětí s odkladem školní docház-
ky pro školní rok 2018/2019. Pokud váháte, zda má vaše dítě ještě 
rok pokračovat ve školce, pak pro vás může být přípravná třída 
zajímavou variantou. Další informace naleznete v článku pana ře-
ditele uvnitř zpravodaje a na webových stránkách školy.

Nádherné léto přeje Marek Viskot, starosta
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Sportovní a společenské setkání seniorů  
v Řečkovicích

V  minulých letech se v  Komíně uskutečnily velmi úspěšné 
ročníky sportovního a společenského setkání seniorů z Řečkovic 
a Mokré Hory a Komína. Dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás 
všechny, kteří se k  nám chcete připojit, pozval na  letošní již 3. 
ročník tohoto setkání, tentokrát k nám do Řečkovic. Sportovní 
disciplíny budou opět přizpůsobeny věku a  náladě Vás účast-
níků. Sejdeme se v sobotu 16. 6. 2018 od 9.30 h na školním 
hřišti ZŠ Novoměstská. Občerstvení a oběd jsou zajištěny, vše 
je plně hrazeno z  prostředků městské části. Rádi Vás všechny 
uvidíme, zájemce prosím o telefonické přihlášení u paní Trnkové 
na tel. čísle 541 421 723. 

Významný jubilant naší městské části

V  minulých dnech ve  skvělé kondici oslavil 95. narozeniny 
veterán z 2. světové války a občan Řečkovic a Mokré Hory pan 
Vladimír Hrozný. Všichni si vážíme těch, kteří nám na jaře 1945 
dopomohli k osvobození od nacistické okupace. Pan Hrozný je 
právě jedním z těch, kteří s tehdejší Rudou armádou bojovali při 
osvobozování Brna a jižní Moravy. Jsem rád, že jsem mu mohl 
poblahopřát osobně, spolu se členkami sociální a zdravotní ko-
mise naší městské části paní Lenkou Vystrčilovou a paní Danou 
Malíkovou.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 49. schůzi 25. dubna 2018 rada:

● schválila opravy těchto chodníků a schodišť v roce 2019 v násle-
dujícím pořadí (podle priority):

1. Terezy Novákové 2, konečná stanice tramvaje – schodiště 
ve směru k ul. Družstevní,

2. Vitáskova 10a – schodiště od ul. Renčovy,

3. Žitná 1 – dlážděný chodník před domem,

4. Boskovická 2-16 – dlážděný chodník u  zadních vchodů 
do domu, 

5. Novoměstská 5 – dlážděný chodník ve směru k dětskému hřišti 
v ul. Žitné,

6. Renčova 2-8 – dlážděný chodník,

● schválila příkazní smlouvu se společností HYŠPLER DEVELOPING, 
s. r. o., jejíž předmětem je výkon funkce technického dozoru in-
vestora při realizaci stavby „Rekonstrukce stávajícího mlatového 
hřiště při ulici Novoměstské“. 

Na své 50. schůzi 17. května 2018 rada:

● vzala na vědomí Strategii bydlení města Brna 2018-2030, 

● projednala další kroky v zadávacím řízení na zadání veřejné za-
kázky „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice  
– II. etapa“. 

Ing. Oliver Pospíšil,  

místostarosta

Zprávy ze zasedání rady městské části

V květnu proběhlo 
vítání nových občánků

V sobotu 19. května přivítali starosta Marek Viskot a radní městské 
části Martin Otčenášek rekordní počet 38 nových občánků Řečkovic 
a Mokré Hory. Chlapečci byli v mírné početní převaze 21 ku 17. 

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých 
dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázeli svými hudebními 
vystoupeními bratři Jakub a Tomáš Smekalovi, žáci Základní umělec-
ké školy Universum. Věříme, že na tento slavnostní den budou všichni 
zúčastnění rádi vzpomínat. Na příští vítání občánků se těšíme 15. září.  

Lucie Říhová, ÚMČ
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Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem ak-
tivním seniorům s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen mož-
nost vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky ze světa vědy a sezna-
movat se s erudovanými odborníky, ale i navazovat nová přátelství se 
svými vrstevníky. 

Obliba seniorského vzdělávání neustále roste, proto je naší 
snahou připravovat pestrou a  zajímavou nabídku pro co nejširší 
okruh posluchačů. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj přehled 
a  vědomosti z  nejrůznějších vědních oborů, je určen Všeobecně 
zaměřený kurz. Na  jeho koncepci a  obsahu se podílejí jednotlivé 
fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. Po ukončení tří-
letého cyklu obdrží posluchači na  slavnostní promoci osvědčení  
o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a kteří patří 
mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho podobách, urči-
tě zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dě-
jinách. 

Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy Kulturní dědic-
tví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Moravském zem-
ském muzeu.

Přednášky trvají 90 minut a  konají se jednou za  14 dní v  obdo-
bí od října do května. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí 
pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2018/2019 stanoveno 
ve výši 800 Kč. 

Přihlášky je možné podat do 30. června 2018 buď osobně v kan-
celáři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno), nebo 
elektronicky. Další informace a  podrobnosti o  nabízených kurzech, 
podmínkách přijetí a  možnostech přihlašování naleznete na  www.
u3v.muni.cz.
     Za kolektiv U3V MU 

 Mgr. Marcela Strmisková

Živnostníci, nakládáte správně s odpady?

Univerzita třetího věku – ideální místo pro vzdělávání a setkávání

Nejen právnické osoby, ale i  živnostníci 
jsou podle zákona o odpadech (č. 185/2001 
Sb.) povinni nakládat s  odpady, které vzni-
kají z  jejich činnosti, zákonem předepsa-
ným způsobem. I oni je musí evidovat, třídit 
a odevzdat pouze osobám oprávněným k je-
jich převzetí. 

To bývá samozřejmostí u  odpadů z  vý-
robní činnosti. Ne všichni jsou si však vě-
domi toho, že podobná pravidla se vztahují 
i  na  odpad podobný komunálnímu, tedy 
odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který 
má obdobné složení jako odpad vznikají-
cí občanům (například papír, sklo, obsah 
odpadkových košů). Živnostník jej tedy ne-
může odkládat do popelnic na směsný od-
pad nebo do kontejnerů na odpad tříděný, 
aniž by se zapojil do obecního systému pro 
nakládání s  komunálními odpady, uzavřel 
s obcí smlouvu a zaplatil příslušný poplatek. 

Za  využívání systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s obcí (tedy například od-
kládání kartonových krabic od zboží do kon-
tejneru na tříděný odpad bez smlouvy), hrozí 
živnostníkům pokuta až do výše 300 000 Kč, 
pokud je jejich prohřešek odhalen pově-
řeným pracovníkem obecních či krajských 
úřadů a České inspekce životního prostředí, 
kteří provádějí kontroly. 

Co tedy může živnostník s  tímto odpa-
dem dělat? 

Zvolí si vlastního dodavatele služeb od-
padového hospodářství, kterému vytříděné 
složky odpadu odevzdá. 

Zapojí se do  systému v  obci na  základě 
písemné smlouvy. Statutární město Brno 
uzavírá smlouvy, v  rámci kterých mohou 
původci odpadů využívat systému sběru 
a  svozu využitelných složek komunálního 

odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové karto-
ny, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). 
Informace k možnosti zapojení do systému 
statutárního města Brna: www.brno.cz/od-
padove-hospodarstvi. V tomto případě není 
živnostník povinen vést průběžnou evidenci 
odpadů. 

Trochu zvláštní případ je elektroodpad, 
svým charakterem nebo množstvím po-
dobný elektrozařízení pocházejícímu z  do-
mácností. Ten mohou živnostníci odložit 
na  kterémkoliv sběrném středisku odpadů 
statutárního města Brna (elektroodpad – 
elektrozařízení musí být kompletní, do zpět-
ného odběru výrobků lze odložit i nerozbité 
výbojky a zářivky). 

Více informací poskytne Odbor životního 
prostředí MMB.

Za němčinou do Vídně
Dne 25. 4. 2018 se žáci 2. stupně ZŠ Novoměstská, v rámci výuky 

německého jazyka zúčastnili poznávacího zájezdu do Vídně. Odjezd 
byl v brzkých ranních hodinách a ve Vídni nás čekal bohatý program. 
Navštívili jsme barokní zámek Schönbrunn, kde kromě jiných pobý-
vala i  císařovna Marie Terezie se svojí rodinou, muzeum císařských 
kočárů Wagenburg a zahradní labyrint Schönbrunnu.

Následovala prohlídka historického centra Vídně a příjemným za-
končením celého zájezdu byla návštěva Domu moře (Haus des Mee-
res), ve  kterém se nachází největší rakouské akvárium. Budova má 
celkem 11 pater a kromě ryb jsou zde k vidění nejrůznější druhy opic, 
ptáků, pavouků a řada dalších exotických zvířat.

Ve večerních hodinách jsme se plni zážitků vrátili zpět do Brna a už 
teď přemýšlíme, která další zajímavá místa ve Vídni navštívíme příště.

Mgr. Zuzana Břenková
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Na kus řeči s Marií Jelínkovou

Začalo jedno z nejkrásnějších ročních období a my pokračujeme 
s rozhovory v rubrice Na kus řeči. Tentokrát jsme zavítali do rozkvetlé 
zahrady MŠ Novoměstská, kde jsme si povídali s ředitelkou mateřské 
školky Marií Jelínkovou.
Paní ředitelko, mohla byste se čtenářům krátce představit?

Pocházím z  druhého konce Brna, z  Tuřan, a  do  Řečkovic jsem 
se přestěhovala po  svatbě v  roce 1992. Mám dvě již dospělé děti. 
Po skončení střední pedagogické školy jsem začala pracovat jako uči-
telka v mateřské škole a této práci se věnuji dodnes. 
Jak jste se k  této práci dostala? Vždy jste chtěla pracovat s  malými 
dětmi?

Malé děti jsem měla ráda už od malička. Moje maminka pracovala 
jako vychovatelka ve školní družině, takže jsem měla k tomuto povo-
lání blízko, jen jsem chtěla pracovat s menšími dětmi. Po ukončení 
základní školy jsem podala přihlášky na Střední pedagogickou školu 
– obor učitelka MŠ - a na zdravotní školu – obor dětská zdravotní ses-
tra. Talentové zkoušky na SPgŠ jsem zvládla, a tak bylo o mém dalším 
osudu rozhodnuto.
Vedoucí odboru školství na  Magistrátu města Brna se jmenuje 
Jelínek, ředitel ZŠ Novoměstská se jmenuje Jelínek. Jak tomu mám 
rozumět, jedná se o shodu jmen, nebo o příbuzenské vztahy? 

Ano, opravdu se jedná pouze o  shodu jmen. Jelínek je třicátým 
pátým nejčastějším příjmením v ČR a jen v Brně je nás Jelínků 505. 
Ale i v naší MŠ jsme se již setkali s touto shodou, že dvě děvčátka měla 
stejné jméno i příjmení a nebyla v žádném příbuzenském vztahu. Jak 
se říká: „Brno je malé.“
V  této rubrice bylo již otištěno mnoho rozhovorů z  oblasti školství, 
ale nikdy nepadla otázka, co obnáší práce ředitelky, jak moc je to 
náročná agenda.

To první a nejdůležitější je pedagogická činnost - péče o děti, ne-
boť i ředitelka je zároveň učitelkou a přímo pracuje s dětmi ve třídě. 

Sem spadají též vzdělávací plány, diagnostika a evaluace. Samozřej-
mě že k provozu školy jsou potřeba i další zaměstnanci (učitelé, pro-
vozní, pracovníci školní kuchyně). Dále se ředitelka stará o údržbu ob-
jektu a obnovu zařízení, jde zejména o zajištění oprav, pravidelných 
revizí a kontrol. Nelze vynechat ani účetní činnost – spadá sem tvorba 
finančních plánů, směrnic, hospodaření s rozpočtem školy, fakturace, 
sledování nových právních předpisů a nařízení. Spolupráce a jedná-
ní s  rodiči a  dalšími subjekty, např. magistrátem, krajským úřadem, 
úřadem městské části, základními školami, pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou, Knihovnou Jiřího Mahena a dalšími institucemi, je 
oblastí, jíž se ředitelka též musí věnovat. 
Kolik má vaše mateřská školka tříd, dětí a zaměstnanců? 

Jsme trojtřídní mateřská škola, máme třídu Včeliček, Berušek 
a Motýlků.  V každé třídě je 25 dětí, celkem tedy 75 dětí. Zaměstnan-
ců je nás celkem 11. O děti se stará 5 učitelek, čisté a útulné prostředí 
zajišťuje školnice a paní provozní a o zdravé a chutné jídlo se nám 
starají vedoucí školní kuchyně a dvě kuchařky. Od ledna se k nám při-
pojila šikovná školní asistentka, kterou můžeme využít díky projektu 
z Evropské unie.
Když se dívám kolem sebe, nabývám dojmu, že děti mají pro 
svou výchovu krásné a  moderní prostředí. Mohla byste zmínit 
nejvýznamnější opravy a  investice, které v  posledních letech byly 
realizovány?

V  roce 2012 o  letních prázdninách proběhla velká rekonstrukce 
celé budovy, a to jak zevnitř, tak i zvenku. V budově byla vyměněna 
celá elektroinstalace, ZTI, nové jsou obklady v umývárnách a na WC 
a došlo také na celkovou rekonstrukci a modernizaci školní kuchyně. 
V celém objektu byla vyměněna okna, budova byla zateplena a opat-
řena krásnou novou žluto-oranžovou fasádou. Další rok následovala 
rekonstrukce zahrady, především úprava terénu, nové chodníky pro 
bezpečný pohyb dětí a doplnění nových, bezpečnějších herních prv-
ků. Také byla upravena příjezdová komunikace. Nyní postupně, podle 
toho, co nám dovolí rozpočet, obnovujeme dětský nábytek, hlavně 
však učební a sportovní pomůcky pro děti.
Podle nového zákona mají mít mateřské školky povinnost od  roku 
2020 přijímat i  dvouleté děti. Jaké máte na  toto rozhodnutí názor 
a dá se to zvládnout? Bojíte se přílivu batolat? 

Bojím se hlavně o ty děti. Souhlasím s názorem pana PhDr. Marka 
Hermana: „První tři roky života jsou absolutní základ našeho života.“ 
A  v  tomto období by u  dítěte měli být hlavně máma a  táta. Nelíbí 
se mi povinnost přijímat dvouleté děti. Rozhodujícím faktorem by 
mělo být, zda je takto malé dítě připravené na  vstup do  mateřské 
školy, jestli toto odloučení zvládne a psychicky mu to neublíží. Ně-
které i takto malé děti dokážou být velmi společenské a samostatné, 
ale z praxe vím, že takovýchto dětí je velmi malé procento. Tyto děti 
potřebují individuální přístup – „mít dospělého jen pro sebe“ a malý 
kolektiv napodobující rodinné prostředí. Současné personální nasta-
vení v mateřských školách toto bohužel neumožňuje. Dalším důleži-
tým faktorem je přizpůsobení podmínek materiálních, které zahrnují 
vybavení menším nábytkem a  také hračky a  pomůcky vhodné pro 
děti od dvou let atd. 
Najdete si při tak náročném zaměstnání čas i na své koníčky?

Relaxace je velmi důležitá, zvlášť v  našem psychicky náročném 
povolání. Proto je pro mě nutné, abych se věnovala koníčkům, při 
kterých relaxuji. Hraji rekreačně badminton,  jezdím na kole a brus-
lích. Také ráda cestuji, hlavně do přírody a na hory, v  létě se věnuji 
horské turistice a v zimě lyžování. Kromě sportu si také ráda přečtu 
zajímavou knihu. Velkou oporou je mi rodina.
Paní ředitelko, děkuji Vám za zajímavý rozhovor a přeji Vám i dětem 
slunné měsíce plné pohody a úsměvů.

S Marií Jelínkovou si povídal Martin Otčenášek
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NeDěle
18:00-22:00 Ženské kruhy , Martina Bajerová
PONDělÍ
8:30-10:00 Učíme se spolu (rodiče s dětmi 0-3 roky), Hana Mokrá
10:30-11:30 Hravé cvičení rodičů s dětmi (1-2 roky), Katka Uhrová
15:30-16:30 Jóga pro děti, Dáša Bočková
17:15-18:45 Čchi-kung - otevřená lekce, Hanka Husáková
19:00-20:30 Mohendžodáro, Hanka Radostná
ÚTeRÝ
16:30-17:30 Aby záda nebolela, Hana Partyková
17:50-19:00 Jóga - zdravé tělo, pevný střed, klidná mysl, 
 Hana Partyková
19:30-21:00 Šance pro oči – kurz na zlepšení zraku, 
 Martina Bajerová
STŘeDA
9:15-10:10 Jóga po porodu – kurz, Eva Hrdličková
10:30-11:25 Jóga pro začátečníky, Eva Hrdličková
11:40-12:35 Gravidjóga – kurz, Eva Hrdličková  
16:30-17:30 Hormonální jóga, Alice Tvarůžková
18:00-19:00 Konverzace v angličtině (15-99 let), Věra Quinn 
ČTVRTeK
9:00-10:00 Hravé cvičení rodičů s dětmi (1-2 roky), Katka Uhrová
10:15-11:15 Hravé cvičení rodičů s dětmi (2-3 roky), Katka Uhrová
13:00-14:00 Angličtina s Věrou Quinn (1.-3. třída ZŠ), Věra Quinn
14:00-15:00 Angličtina s Věrou Quinn (4.-6. třída ZŠ), Věra Quinn
15:00-16:00 Angličtina s Věrou Quinn (předškoláci 3-6 let),  
 Věra Quinn  
16:55-17:55 Jemně dynamická jóga – začátečníci, Eva Hrdličková
18:15-19:15 Gravidjóga – kurz, Eva Hrdličková
19:30-20:30 Jemně dynamická jóga – otevřená lekce,  
 Eva Hrdličková
PÁTeK
8:30-10:00 Písečná hra s pomůckami (1-2 roky), M. Kuglerová
10:30-12:00  Písečná hra s pomůckami (2-3 roky), M. Kuglerová

UVOlNěNÍ A  RelAXACe SVAlŮ – pouze tehdy, pokud je naše 
tělo uvolněné, může krev v  těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn 
do  všech tkání. I  na  první pohled bezvýznamná věc, za  níž lze po-
važovat činnost očních svalů, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví 
našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouho-
dobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval 
může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, 
krátkozrakost i dlouhozrakost a další neduhy.

POSIlOVÁNÍ OČNÍCH SVAlŮ – moderní doba a  způsob života 
v  dnešním světě způsobuje, že naše oči mají velmi omezenou po-
hyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční 
svaly jsou tedy nejen ztuhlé, ale také ochablé. 

PRÁCe S DOMINANTNÍM OKeM – tato problematika je velmi pod-
ceňovaná, přitom má velký vliv na  zrakové schopnosti našich očí. 
Určíme si dominantní oko a vysvětlíme si, do jaké míry přebírá nad 
druhým okem své velení. 

KDe:  PÍSEČNÉ CENTRUM, Měřičkova 20, Brno-Řečkovice
KDY:  27. 6. 2018, 19:30 – 21:00 hodin
VeDe:  Mgr. Martina Bajerová, opravdovysvet@centrum.cz

Lektorka angličtiny, která žila dlouhodobě v zahraničí, se snaží v dě-
tech podporovat přirozenou lásku k učení a zájem o cizí jazyk. Vel-
ký důraz klade na praktické užívání jazyka. Hravou formou v dětech 
podporuje překonávání ostychu při rozhovorech v angličtině.

KDe:  PÍSEČNÉ CENTRUM, Měřičkova 20, Brno-Řečkovice
KDY: 21. 6. 2018  
 13:00 – 14:00 hodin, věk 1.-3. třída
 14:00 – 15:00 hodin, věk 4.-6. třída
 15:00 – 16:00 hodin, věk předškoláci (3-6 let)
VeDe:  Věra Quinn, veraquinn1@gmail.com

Písečné centrum, Měříčkova 20, Brno-Řečkovice 
ROzVRH HODIN OD zÁŘÍ 2018

ŠANCE PRO OČI 
– zlepšení Vašeho zraku 

Přednáška a zkrácená ukázková lekce zdarma 

ANGLIČTINA PRO DĚTI 
– ukázkové lekce zdarma

Seznámení s metodou lektorky Věry Quinn 

Tisíc lidí, tisíc chutí na ZŠ 
Horácké náměstí

Dne 3. května 2018 proběhl na ZŠ Horácké náměstí projekt s ná-
zvem Tisíc lidí, tisíc chutí. Projekt byl rozvržen do různých dílen. Každá 
dílna se svojí tématikou týkala jídla. Smyslem projektu bylo přiblížit 
žákům, jak probíhá příprava jídla ve  školní jídelně, kolik jednotlivé 
potraviny stojí, jaké úsilí stojí za přípravou jídla, ať už ve školní jídelně 
nebo doma. 

Část žáků se na  jeden den do školní jídelny podívala, vše doku-
mentovala a poté a připravila pro ostatní velice zajímavou prezentaci 
s fotkami a videem o tom, jak to chodí v naší jídelně.

Projekt byl zakončen debatou mezi zástupci z jednotlivých dílen 
a vedoucím kuchyně panem Jiřím Rafajem, při které měli žáci mož-
nost navrhnout změny týkající se naší školní jídelny. Děkujeme uči-
telskému sboru a zaměstnancům školní kuchyně za pomoc při orga-
nizaci a realizaci projektového dne. 

Erika Borková a Martin Jelínek

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

ABSOLVENTSKÉ 
a žákovské koncerty

12., 13. a 26. června 2018 v 18:00 hodin 
 v sále školy

Závěrečný KONCERT 
na Sýpce

14. června 2018 v 18.00 hodin 
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách, 

Kytnerova 1
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Radek Daniel
14. 4. 1972 – 23. 4. 2011

What is good, Phaedrus? And what is not good?  
Need we ask anyone to tell us these things?

Robert M. Pirsig

Za éry budování reálného socialismu, kdy možnost cestovat byla 
omezená, snili jsme s Radkem alespoň o literárním spojení se světem. 
Dnes se cestování uvolnilo, knihy už nejsou „na  indexu“, tak je dost 
těžké se orientovat, co číst. Informací je hodně, ucelených myšlenek 
málo. Dovolte mi malou vzpomínku na kamaráda z naší Ulice, kterou 
máme rádi.

Asi jsou na světě slavnější autoři. Vedle Milana Kundery a Gabriela 
Garcíi Márqueze může být Radek Daniel vnímán jako nepovšimnutý 
vypravěč. Ale ani Milan, ani Gabriel nebyli nikdy mými kamarády,  
i když také psali vcelku dobře. 

Když se Radek narodil, mně bylo už 6. Měl tedy co dohánět. Ale 
brzy mě dohnal a předehnal. Díval jsem se mu na záda, jak s lehkostí 
etiopského pošťáka stoupá vzhůru lesní cestou do Jehnic. Zatímco já 
stál zadýchaný dole u rybníka. Jeho vyprávění byla veselá, skoro až 
rozpustilá. Jen ty Radkovi smutné oči vždy lemovaly rozměr příběhu. 
Vždy šlo rozpoznat, kdo je dobrý a kdo ne. Kdo si lásku zaslouží a kdo 
umře bez ní. Kunderovy příběhy byly všechny jaksi bez emocí. For-
málně dokonalé. Lidsky ploché. Radkovy možná nebyly tak dokonalé, 
ale byla tam hloubka. Dno. Jako u Fjodora Michailoviče Dostojevské-
ho. Ale ze dna vždy vykouzlil úsměv. Také trochu smutný. Aby ladil 
k očím a nic nenarušovalo harmonii celku.

Proč někdo umí být takový kamarád, a někdo ne? Je to v genech? 
Ve výchově? Boží dar? Na nikoho nevzpomínám jako na Radka. Jest-
li mi někdo v  naší ulici chybí, je to on. A  zůstal jen popel rozsypa-
ný u  rybníka, kolem kterého jsme denně běhávali v  rámci tréninku 
na něco. Natrénováno jsme měli. Radek, jako karatista, určitě mno-
hem víc.

Ale ani to nepomohlo, aby feťák s  nožem, který ho jedné letní 
noci potkal na šalinovém ostrůvku u Semilassa a po odpovědi „Ne, 
nemám,“ na otázku „Máš cigaretu?“ šestkrát bodl a změnil tak Rad-
kův doposud šťastný život. Tenkrát Radek útok jako zázrakem přežil. 
Útočník také (dodnes nepotrestán). Po dvaceti letech však chybějící 
orgány skutečně chyběly a Radek nepřežil útok streptokoka. Bylo mu 
39 a pro mě to byl pořád „Malej Radek“.

Průměrný věk úmrtí nejlepších českých básníků je čtyřiadvacet 
a půl: K. H. Mácha, Karel Hlaváček, Jiří Wolker, Jiří Orten, Václav Hra-
bě. I když tento tragický průměr Radek překonal, přesto umřel velmi 
mladý.

Stihl napsat jen pár knih pro děti: Neobyčejné příběhy pro neoby-
čejné kluky a holky (I. – III.), Povídá se povídá a příběh o životě Ježíše 
Nazaretského s lehce sportovním názvem Přišel, zemřel, zvítězil; a také 
z angličtiny přeložit dvě knihy Paula Thordaye: Lov lososů v Jemenu 
a Bordeaux, vášeň až do dna.

Dva rozepsané rukopisy mám ještě na  stole. Třeba je někdy ně-
kdo dopíše za Radka. Protože s těmi knihami snad nezůstal jen popel 
u rybníka a jedna velká vzpomínka. Slovy Elieho Wiesela: „Proč píšu? 
Abych mrtvé vyrval ze zapomnění. A pomohl jim tak přemoci smrt.“ 

Oldřich Pavlovský

Ulice, kterou máme rádi
Ulice Brigádnická není už možná tak poetická jako před 50 roky 

(viz fotografie), ale pořád ji máme rádi. Volně navazuje na ulici Boženy 
Antonínové a táhne se podél stráně až k rybníkům. Tam je pietní mís-
to, které se stává se místem posezení a odpočinku turistů a cyklistů. 

Pohled od  domu Brigádnická 1; za  pár let postaví napravo pan 
Milión kamennou zeď (obdoba té čínské, ale stavěl ji sám). Nalevo 
dnes stojí hotelový dům s číslem orientačním 1a. Všimněte si, že už ze 
začátku ulice je vidět na dům Radka Daniela (Brigádnická 40). Nová 
fotografie ukazuje stejné místo v roce 2018.

Pohled z opačné strany (na dům Brigádnická 40). Napravo dnes 
přibyly domy. Nová fotografie zachycuje stejné místo v  roce 2018.  
Ulice už není tak vzdušná a nemá charakter domů „pod strání“.

Začátek biokoridoru – jedno z  nejkrásnějších míst, kde začína-
la lesní cesta k  rybníkům. Dnes je postupně zabíráno na  parkovací  
místa. Na  nové fotografii je vidět pietní místo na  památku Radka  
Daniela u  prvního rybníka (za  Vránovým mlýnem). Nově vzniklé  
posezení pro turisty snad trochu nahrazuje zdevastovaný začátek  
lesní cesty k rybníkům.

Oldřich Pavlovský

Rubrika „JUBILANTI“ končí
Od  25. května 2018 začalo platit Obecné nařízení 

o  ochraně osobních údajů (2016/679/EU), známé pod  
anglickou zkratkou „GDPR“. Vzhledem ke komplikacím, kte-
ré nařízení způsobuje, jsme se rozhodli po  letech ukončit 
pravidelnou rubriku JUBILANTI. Osobní gratulace jubilan-
tům ze strany vedení naší městské části budou samozřejmě 
i nadále zachovány.

Redakce
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Hráči Orla Brno-Řečkovice 
jsou florbaloví vicemistři

Florbaloví orlové z  Řečkovic získali poprvé, v historii orelské 
jednoty Brno-Řečkovice medaili v rámci celorepublikové Orelské flor-
balové ligy. Medaile z finálového turnaje v Tišnově má podobu stříbra 
v kategorii elévů (ročník narození 2007–2009). 

Florbalové orelské ligy se zúčastnilo v sezóně 2017/2018  
v kategorii elévů 15 týmů a před řečkovickým družstvem skončil pou-
ze tým Fbc Floorbee Orel Uherský Brod. Většina hráčů z dvaadvace-
tičlenného družstva, které vedou Ing. Marek Hadra a RNDr. Jiří Škrob, 
jsou spolu již pátým rokem a kromě dvou tréninků týdně se účastní 
např. také společného týdenního letního sportovního kempu. 

V  řečkovické orelské jednotě se florbalu věnuje přes 60 dětí ve 
třech věkových kategoriích a florbal zde má již téměř patnáctiletou 
tradici.

Orel jednota Brno-Řečkovice

22. 6. 2018 Poslední zvonění na DDM: přátelské setkání 
rodičů a dětí, zveme i sousedy, přátele a známé. Ukončíme 
školní rok v duchu příjemné letní atmosféry. Otevřená 
zahrada, opékání, dobroty od mladých kuchařů, kreativní 
dílna, skákací hrad, autíčka. Ochutnávku vlastních receptů 
na sladké i slané dobroty. 
Čas: 16:00 do 19:00, cena 30 Kč/osoba, špekáček vlastní. 
Info: Z. Červinková - tel.721 079 626.
Poslední volná místa na našich táborech: 
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/
tabory
Každý rok pro Vás a Vaše děti připravujeme celou řadu 
zajímavých táborů, např. výtvarné, hudební, taneční, 
dobrodružné, kuchařské.
Kroužky 2018/2019 od 15. 6. už se můžete hlásit  
on-line na nový školní rok. Čeká na vás pár novinek, ale 
i stálice mezi kroužky.  
Sledujte náš web:
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/start  
nebo FB  https://www.facebook.com/ddmfrikulin/.
zahájení činnosti kroužků je od 1. 10. 2018.
Dny otevřených dveří jsou 24. 9., 25. 9., 26. 9.  
– od 15:00 do 18:00. V těchto dnech máte možnost odevzdat 
přihlášky, zajistit si informace ke kroužkům, zajistit plné moci 
k vyzvedávání dětí v družinách a MŠ. Info. vedoucí pobočky:  
I. Bláhová - tel. 775 174 463.
Klub Frikulín zajišťuje program pro děti od 2 let  
do 5 let. Nové členy přijímá celoročně. 
Dny otevřených dveří v termínech od 3. 9.  
do 5. 9. a 17. 9. do 19. 9. 2018.
Přijďte mezi nás hrát si, cvičit, tvořit a zpívat, poznejte 
prostředí a příjemnou atmosféru Klubu pro naše malé 
Frikulínky.
Přijímáme rezervace na nový školní rok 2018/2019. 
Info: Z. Červinková - tel. 721 079 626.

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

Do našich  kroužků na  školní rok 2018/2019 je  možné on-
line přihlašování od 20. 6. Informace viz náš web. 
Zaměřujeme se na pestré a zábavné výtvarné činnosti a ke-
ramiku či točení na kruhu pro děti i dospělé.
Srdečně zveme:

DeN OTeVŘeNÝCH DVeŘÍ:  
středa 12. 9. 2018, 15 - 18 hod.

Prohlídka dílen, informace o kroužcích, pomoc  
s on-line přihlašováním, malá tvořivá dílna. 
zKUŠeBNÍ TÝDeN KROUŽKŮ:  
PO-ČT 17. 9. - 20. 9. 2018, v časech konání  
vypsaných kroužků viz web. 
V těchto dnech si můžete zdarma přijít vyzkoušet činnost 
ve vámi vybraném kroužku či kroužcích.

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

Brno - Komín
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ZŠ Horácké náměstí ve Švýcarsku

Vystoupení dětí z Ř 13 – Pampelišek

Od  23. dubna do  27. dubna se žáci naší 
školy vydali na poznávací zájezd do Švýcar-
ska. Velké poděkování za organizaci a zajiš-
tění této akce patří Mgr. Romanu Růžičkovi 
a Mgr. Kateřině Ďurišíkové.

Věděli jste například, že tato malá vyspělá 
země je rozlohou dvakrát menší než naše re-
publika? Územně se dělí na 26 kantonů a žije 
zde 8,5 milionu lidí, přičemž každý čtvrtý 
obyvatel nepochází přímo ze Švýcarska, ale 
např. z  Portugalska, Španělska, Itálie či ze 
země bývalého východního bloku. Tamější 
obyvatelé hovoří plynule minimálně dvěma 
jazyky. Oficiálními jazyky jsou francouzština, 
němčina, italština a  rétorománština. Hlav-
ním městem se od  poloviny 19. století stal 
Bern, který byl vybrán jako kompromis, pro-
tože se lidé nemohli rozhodnout, zda vybrat 
Curych nebo Ženevu. Bern je počtem oby-
vatel a  rozlohou srovnatelný např. s  našimi 
Českými Budějovicemi či Ústím nad Labem.

Náš pětidenní zájezd byl zaměřen na po-
znávání měst i přírody a cestou jsme projeli 
Rýnské vodopády, Curych, Basilej, Emmen-
tal, Bern, Luzern, Grindelwald (Alpy). Nyní 
máte možnost detailněji nahlédnout do zá-
žitků některých účastníků.

Švýcarsko je nádherná vnitrozemská země 
ve střední Evropě. Až zde budete, musíte urči-
tě navštívit majestátní Alpy, rozlehlá jezera 
a  městečka, ze kterých na  vás dýchá stará 
doba. Samozřejmě také ve Švýcarsku narazíte 
na plno turistů, kteří si zběsile fotí každou pa-
mátku. Vůbec jsem ale nečekala, že by se mi 
mohlo přihodit něco podobného.

S kamarádkami nás trápil hlad, a tak jsme 
zamířily do  restaurace. Za  chvíli před námi 
stála teplá pizza. Po jídle jsme anglicky ozná-
mily, že zaplatíme. Přišla k nám mile vypada-
jící servírka a začala na nás mluvit k našemu 
velkému údivu česky. Paní nám prozradila, že 
pochází ze Slovenska, ale žije tady už 18 let, 
a jejím šéfem je dokonce Čech. To je mi ale ná-
hodička! (Žákyně 9. ročníku)

Naše první zastávka byla u  kamene, který 
připomínal raketu, která přistála na  zahradě. 
Rozděluje Německo, Francii a Švýcarsko. Dále 
jsme byli v katedrále Münster. Nahoře na věži 

jsem nebyla, takže Vám nemohu povědět, 
jaký tam byl výhled, ale řeknu Vám, že uvnitř 
to bylo krásné. Nejvíce mě zaujala okna. Byly 
v nich obrazy různých postav. Další zastávkou 
byl Emmental. V hlavní budově jsme viděli, jak 
se vyrábí sýr. Hned poté jsme navštívili bonu-
sovou zastávku – obchod se sušenkami. Jééé! 
Nebudu lhát, ochutnala jsem všechny. Naše 
poslední zastávka byla v Bernu. Koupili jsme si 
tam specialitu – rösti, byly moc dobré! (Žákyně 
7. ročníku)

Mgr. Lenka Vonášková

Třetí dubnovou sobotu se děti z  tanečního souboru Pampelišky  
Ř 13 zúčastnily Krajské prezentace sokolských žup, konané v obchod-
ním centru Olympia Brno. Připravily si vystoupení na motivy písničky 
„Skřítkové tesaři“ ze známé hudební komedie z roku 1977 Ať žijí du-
chové! A protože se na nás od rána usmívalo sluníčko, spojili jsme vy-
stoupení s výletem. Ráno v 7.30 hod. jsme si dali sraz na nádraží v Brně–
Řečkovicích a vyrazili v počtu 21 dětí a 3 dospělí vlakem směr Modřice.   
Z  nádraží v  Modřicích jsme se vydali na  cestu směrem do  OC 

Olympia Brno. Cestou jsme zkontrolovali při dvou krátkých 
přestávkách, co nám dobrého maminky přibalily do  batůžku  
na svačinku, a asi za hodinku jsme dorazili k jednomu z vchodů do OC 
Olympia Brno. Tam jsme z auta, které nás čekalo, nabrali kulisy k vy-
stoupení a vydali se dovnitř hledat pódium. Stihli jsme si udělat krát-
kou prostorovou zkoušku a pod vedením organizátorů se přemístili 
do malé šatny, kde se děti převlékly do kostýmů, a vrátili jsme se k pó-
diu. Tam jsme se chvíli dívali na ostatní vystoupení, než přišla řada 
na nás. Když přišel čas našeho vystoupení, děti ukázaly, že je tanec baví  
a s úsměvem a radostí dokáží roztleskat diváky. Ono potkat v sobotu 
dopoledne rytíře Brtníka s dcerou Leontýnkou, mládež a skřítky po-
mocníky uprostřed obchodního centra se každému nepoštěstí. Vždyť 
se „Skřítky a  tesaři“ měly děti úspěch nejen na  Mikulášské besídce 
v  Brně–Řečkovicích či na  Sokolském plese, ale rozzářily oči dětem 
a jejich rodičům i na oslavě Dne dětí na zámku v Lysicích.

Po  vystoupení se děti převlékly z  kostýmů a  hromadně jsme se 
přesunuli na společný oběd. Po něm jsme se vydali na zpáteční ces-
tu na nádraží do Modřic. Sluníčko se na nás stále smálo, teplo bylo 
na duben úmorné, ale děti si zpěvem příjemně krátily cestu. Na ná-
draží do Modřic jsme dorazili včas, nasedli do vlaku směr Brno–Řeč-
kovice a příjemně unaveni, ale plni zážitků, jeli domů.  

Den jsme si moc krásně užili, děti byly úžasné, dokázaly si, že jsou 
dobrý kolektiv.

Těšíme se na další společnou akci.
Irena Zahrádková 

TJ Sokol Brno-Řečkovice
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PLACENÁ INZERCE
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
= Sleva 250 Kč! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,  
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, malířské  
a zahradnické práce. Podlahy a výškové práce. Tel.: 603 510 009
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KOUPÍM zahrádku v okolí Řečkovic. Elektrika a voda na pozemku. 
Tel: 604 893 557
Koupím garáž na ul. Novoměstská nebo Žitná. Tel: 603 394 703
MUDr. Jana Sklenská - změna ordinace.  Od 1. 7. 2018 budu  
ordinovat v nových prostorách na ulici Filkukova 3, Brno-Řečkovice. 
Hana Zbořilová, švadlena – změna provozovny.   
Od 1. 5. 2018 budu v nových prostorách na ulici Palackého nám. 9a, 
Brno-Řečkovice.
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů 
na klíč. Tel: 777 141 165,  773 518 654  NONSTOP.
VŠEOBECNÁ SESTRA – léčba Crohnovy choroby, astmatu,  
zažívacích a kožních nemocí, zvýšení imunity. Bezpečné pro 
těhotné i kojence! Podpůrná léčba diabetu, onkologie aj. 
Konzultace zdarma. T: 731 402 391
Do nově otevřené provozovny v Kuřimi HLEDÁME PRACOVNÍKY  
na balení a zdobení výrobků z čokolády. Pracovní pozice je vhodná 
zejména pro invalidní důchodce, kteří jsou manuálně zruční. 
Nabízíme i možnost svozu do zaměstnání a zpět. Bližší informace 
Vám poskytneme na telefonech  778 055 050, 730 190 507

Placená inzerce
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Největší dětský 
futsalový turnaj  

připomínal sportovní 
 mraveniště

Bezmála dvě stě dětí se zúčastnilo doposud největšího mládež-
nického turnaje ve futsalu, který se v sobotu 12. května konal u nás 
v Řečkovicích. Orelský sportovní areál se proměnil v nefalšované fut-
salové království se třemi hracími plochami. Kromě nadstandardních 
sportovních výkonů si návštěvníci turnaje užívali možnosti podeba-
tovat s bývalými hráči Zbrojovky Brno Petrem Švancarou a Lubošem 
Kaloudou, ambasadory dětských futsalových turnajů, které řečko-
vický spolek Dětský futsal, z. s., začne od září organizovat dokonce 
celorepublikově pod hlavičkou Fotbalové asociace ČR. „Máme z toho 
obrovskou radost. I  nadále ale plánujeme být aktivní především tady 
v  Řečkovicích, kde jsme naši činnost začali a  kde každý týden trénuje-
me naše týmy Orla Řečkovice,“ uvedl předseda spolku Petr Lesenský. 
„V příští sezóně zkusíme do naší čtvrti dostat nejlepší futsalovou mládež 
v republice,“ doplnil místopředseda Petr Bořecký. 

Nad sobotním turnajem převzal osobní záštitu brněnský primá-
tor Petr Vokřál, projekt dětského futsalu dlouhodobě podporuje také 
starosta naší městské části Marek Viskot, který sobotní turnaj zahá-
jil. Nečekaným zpestřením sportovního dne byla nejznámější česká 
fotbalová rozhodčí Jana Adámková, která bude pískat ženskou Ligu 
mistrů i srpnové mistrovství světa dvacetiletých hráček. 

Filip Hrůza,  
člen komise sportu 

Sportovní program na ČERVEN:
Národní házená – 2. liga muži - východ 
16. 6.  1. NH Brno : Mor. Slávia Brno 16:00 hod. 
17. 6. 1. NH Brno : Draken Brno 10:30 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)

Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
16. 6. SK Řečkovice : Bosonohy B 16:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Futsal -  dětský turnaj 
9. 6.  kategorie U15, U11, U9 a U7 od 9:00 hod. 
(orelský areál na Družstevní)

STALO SE:

Basketbalistky KP Brno jsou stříbrné…!

Po 24 letech se podařilo královopolským basketbalistkám postoupit 
přes favorizovaný Nymburk do finále ŽBL. V něm sice nestačily na eu-
roligové USK Praha, ale tisícovka diváků jim i  tak tleskala ve  stoje. 
Po hokejové Kometě jde o další výrazný úspěch brněnského sportu 
v této sezoně.

Termínovou listinu na  měsíc ZÁŘÍ zasílejte nejpozději do  15. 8. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Všem sportovcům, trenérům a činovníkům přeji  
zaslouženou letní přestávku a pěknou dovolenou.

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

TIP MĚSÍCE:
zápas – volný styl TAK Hellas Brno   
23. 6. Velká cena města Brna  
od 10:00 hod. 
aktuálně na: www.zapasbrno.cz
(hala Tesla – Halasovo nám. 7)

Přípravná třída ZŠ Brno, 
Novoměstská 21

Základní škola Brno, Novoměstská 21, p. o., informuje, že od 1. 9. 
2018 otevírá přípravnou třídu pro děti, které mají odklad školní do-
cházky ve školním roce 2018/2019.

Do přípravné třídy jsou děti přijímány ředitelem ZŠ před zaháje-
ním školní docházky na základě písemné žádosti rodičů a písemného 
doporučení školského poradenského zařízení, jimž je tato docházka 
doporučena. Zákonní zástupci také předloží Rozhodnutí o odkladu.

Třída se otevírá s minimálním počtem 10 žáků. Rodiče, kteří mají 
zájem o toto vzdělávání, podají přihlášku v kanceláři ZŠ.

Mgr. Lenka Svobodová

Nový distributor zpravodaje ŘEČ
Z důvodu opakované vysoké chybovosti roznosu zpravodaje 

Českou poštou jsme navázali spolupráci s místním  
distributorem, který od června bude zajišťovat roznos ŘEČI. 

Věříme, že dojde ke zlepšení a ŘEČ spolehlivě doputuje  
do vašich schránek.

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

BRNĚNSKOU
COUNTRY  FONTÁNU

Řečkovice  2018
16. června 2018   15.00 hodin

Brno-Řečkovice – „Starý pivovar“ 

ŽALMAN & spol.

JITKA VRBOVÁ
KAREL KAHOVEC
&  George and Beatovens

FOLK TEAM
COP

SEM TAM
TALENT COUNTRY RADIA

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

a místostarosty Olivera Pospíšila


