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Na své 51. schůzi 6. června 2018 rada:
● schválila úpravy Provozního řádu sálu, venkovního areálu a příslu-

šenství v objektu bývalého pivovaru, Palackého nám. 9a, s účin-
ností od 1. 7. 2018, 

● v pokynech pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna 
požaduje zohlednit připomínky k  projednávání konceptu nové-
ho Územního plánu města Brna, projednávané a schválené na VI.  
zasedání ZMČ dne 16. 6. 2011, a stanoviska a podmínky uplatněné 
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ke změnám stávajícího ÚPmB 
(43. a 44. soubor změn),

● schválila smlouvu o nájmu areálu bývalého pivovaru a dalších ne-
movitých věcí s firmou V.M.EST, a. s., za účelem uspořádání kultur-
ní akce „A-FEST IN PARK“ dne 23. 6. 2018, 

● schválila smlouvu o nájmu areálu bývalého pivovaru s paní Lucií 
Kovářovou za  účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝ-
STOOCK“ dne 15. 9. 2018. 

Na svém XX. zasedání 21. června 2018 zastupitelstvo 
městské části:
● stanovilo na  volební období 2018-2022 počet členů ZMČ  

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 23 a vytvořilo pro volby do ZMČ,  
konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018, jeden volební obvod,

● schválilo účetní uzávěrku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora za účetní období 2017, 

● souhlasilo s celoročním hospodařením městské části Brno-Řečko-
vice a Mokrá Hora za rok 2017, a to bez výhrad,

● schválilo smlouvu o  převodu vlastnického práva k  nemovitým  
věcem mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno

-Řečkovice a Mokrá Hora, jako kupujícím a Centrem lékařské péče, 
spol. s r. o., Vránova 172, Brno, jako prodávajícím, jejímž předmě-
tem je převod staveb v areálu Vysočina, nezapsaných v katastru 
nemovitostí, za symbolickou 1 Kč.

Na své 52. schůzi 27. června 2018 rada:
● vzala na vědomí petici „NE PLOŠNÉMU zavedení Hejného metody 

do všech tříd Základní školy Brno, Horácké náměstí 13“ a schválila 
odpověď na petici, 

● schválila poskytnutí prostoru k  prezentaci subjektů zaregistro-
vaných do  voleb do  zastupitelstev v  obcích – do  Zastupitelstva 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – v zářiovém vydání 
zpravodaje ŘEČ v rozsahu ¼ strany pro každý subjekt za poplatek 
3 000 Kč bez DPH, zaplacený předem, 

● nesouhlasila s principem, kdy příjmy z fondu mobility připadnou 
městu a  městským částem, na  jejichž území zpoplatnění vznik-
lo, neboť zavedení rezidentního parkování a  případných dalších 
opatření budou dotčeny i ostatní MČ,

● souhlasila s  navrženou studií zástavby proluky na  ulici Terezy 
Novákové s  podmínkou, že území bude dopravně obsluhováno 
výhradně z  ulice Terezy Novákové, s  možností průjezdu na  ulici 
Družstevní, nikoliv však do ulice Škrétova, kde požaduje zamezení 
průjezdu, nejlépe stavební úpravou, a konstatovala, že autobuso-
vá zastávka MHD není v ulici Terezy Novákové ve vztahu k budou-
cím objektům na pozemku p. č. 49 nezbytná.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části

Vážení spoluobčané,
v květnovém čísle zpravodaje jsem se zmínil 
o podnětech z řad občanů žijících v ulicích 
Škrétova, Kremličkova, Renčova a  v  Duho-
vých Polích. Jednalo se možnost případné-
ho zavedení stávající linky autobusu č. 65 

do této lokality s cílem přiblížit zejména starším občanům měst-
skou hromadnou dopravu. Děkuji všem, kteří reagovali na mou 
prosbu o sdělení názoru. Je určitě dobře, že se vás ozvalo tolik. 
Cením si toho, že žijeme v městské části, jejíž obyvatelé se o dění 
a život zajímají. Nikoliv překvapivě se sešly názory pro i proti, a to 
v poměru prakticky vyrovnaném. Dva hlavní argumenty odpůrců 
byly možný úbytek parkovacích stání v Renčově a celkové zvýšení 
intenzity dopravy. Nepochybně se jedná o záležitost, která není 
jednoduchá a černobílá. Projednávat ji proto ještě bude komise 
dopravy rady městské části, která navrhne radě řešení. Následně 
bychom jednali s dopravním podnikem. Ve snaze nerušit parko-
vací stání bude k projednání v komisi navrhováno, aby případně 
vznikla pouze jedna zastávka, a to až v horní části Renčovy ulice 
ve styku s oblastí Duhových polí. Stejně tak bude navrženo ohle-
duplné a minimalistické řešení z pohledu velikosti používaných 
autobusů – jednalo by se pouze o  minibusy. Celkový výsledek 
však nyní nelze předjímat.

Poměrně často jsem se setkával s  dotazem na  využití školní 
budovy v Hapalově ulici, která v posledních letech zela prázdno-
tou. Jelikož vlastník budovy, jímž je Jihomoravský kraj, dlouho 
žádné konkrétní vize neměl, nebylo možné odpovědět konkrét-
něji. Teprve v loňském roce schválila Rada Jihomoravského kraje 
záměr využít tuto budovu pro potřeby Základní školy Štolcova. 
Jedná se o  jedinečnou organizaci, a  to i v celostátním měřítku, 
která vzdělává žáky s  autismem. V  současnosti se projednává 

stavební povolení na celkovou rekonstrukci školy - s vizí otevření 
v  roce 2021. Je nepochybně dobře, že tato budova získá nejen 
důstojný vzhled, ale především najde smysluplné využití. Vzhle-
dem k  jejímu specifickému  charakteru bude tuto školu navště-
vovat mnohem menší počet žáků, než by tomu bylo u běžného 
školského zařízení. Nároky na  dopravní obslužnost tak budou 
také nízké. Pro městskou část je určitě benefitem vznik nového 
parkoviště pro patnáct aut vedle školy. V dopoledních hodinách 
a po poledni bude sloužit pro potřeby školy, podmínkou radnice 
však je využití pro veřejnost odpoledne, večer a  v  noci. To po-
může zejména obyvatelům z Hapalovy ulice, Palackého náměstí 
a blízkého okolí. 

 Přeji Vám všem pohodový červenec i srpen, a těším se brzy 
osobně na viděnou. Třeba už na 27. Vavřineckých hodech, které 
se konají 10. – 12. srpna. 

Marek Viskot, starosta

Vizualizace rekonstruované školy na Hapalově ulici

Slovo starosty
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Havarijní kácení na Palackého náměstí
Musím se přiznat, že tentokrát se 

mi můj pravidelný příspěvek nepíše 
vůbec lehce. Při pravidelné kontrole 
zdravotního a  bezpečnostního stavu 
stromů v naší městské části bylo bo-
hužel zjištěno, že javor v parku na Pa-
lackého náměstí velmi rychle ztrácí 
svou kondici. Urychleně jsme tedy 
zadali znalecký posudek, který bohu-
žel obavy pracovníků našeho odboru 
životního prostředí potvrdil. Posudek 
jasně uvádí, že zdravotní stav stromu 
je významně narušený, na kmeni jsou patrné symptomy rozsáh-
lého napadení dřevní houbou. Odolnost proti vyvrácení je tak 
na úrovni havarijního stavu, je poškozen i kořenový systém. Po-
sudek jasně doporučuje bezodkladné odstranění stromu z dů-
vodu nevyhovující provozní bezpečnosti.

Javor roste hned u  autobusové zastávky na  velmi frekven-
tovaném místě, proto jsme v zájmu zachování bezpečnosti nás 
všech přistoupili k jeho odstranění. V rámci připravované revita-
lizace parku bude tento strom adekvátně nahrazen.

 Děkuji Vám všem za pochopení a přeji hezké léto a prázdniny.

Sportovní a společenské setkání seniorů

V  sobotu 16. 6. se na  ZŠ Novoměstská sešli senioři z  naší 
městské části a z Komína na již tradičním sportovním klání, kte-
ré i letos mělo příjemný průběh a nezbytný společenský rozměr. 
Všem zúčastněným moc děkuji za vytvoření přátelské atmosfé-
ry, a dovolte, abych za pomoc při organizaci zvláště poděkoval 
paní Boženě Trnkové, vedoucí sociálního odboru ÚMČ, a panu 
Mgr. Josefu Jelínkovi, řediteli ZŠ Novoměstská, který nám ve ško-
le poskytl skvělé zázemí.

                                                                        Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Nabídka pronájmu nebytového prostoru
Městská část nabízí k  pronájmu nebytové prostory v  objektu 
bývalé kotelny při MŠ Měřičkova 46. Další informace poskyt-
nou pracovníci Odboru správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora. V současné době je objekt využíván společností 
AKVA-TERA.

Ing.  Libor Stloukal, odbor správy majetku

Poslední akce výboru pro národnostní 
menšiny v období 2015-2018

Uvedené funkční období zakončí výbor besedou se zástupci  
Svazu Vietnamců v  Brně, která se uskuteční ve  středu 12. 9. 2018 
od 18 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva MČ, Palackého nám. 
11. 
Na závěrečné setkání se svými příznivci se těší za výbor pro národ-
nostní menšiny 

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM

Historické fotografie školy  
na ulici Terezy Novákové

Vážení občané Řečkovic,
jistě jste si povšimli, že budova gymnázia na ulici Terezy Novákové 
prochází v současné době rekonstrukcí. Rádi bychom při této příle-
žitosti shromáždili co nejvíce informací, zajímavostí, vzpomínek či  
dobových fotografií týkající se historie budovy od  jejího vzniku 
ve  třicátých letech dvacátého století přes období okupace i  komu-
nistického režimu. Za všechny Vaše příspěvky budeme velmi vděčni,  
případné fotografie a jiné autentické materiály vrátíme nepoškozené. 
Kontaktní email: zemanova@gyrec.cz, tel.: 541 225 411 

Předem děkujeme všem!
Učitelé a žáci Gymnázia Brno-Řečkovice

Vítání občánků v roce 2018
V sobotu 15. září 2018 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, další vítání nových 
občánků naší městské části. Rádi na této slavnostní akci přivítáme 
děti/občánky narozené v  letošním roce s  trvalým bydlištěm v  MČ  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 
Rodiče dětí, kteří mají o uvítání svého děťátka zájem, si mohou   
podat přihlášku do 20. srpna 2018 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92  
(matrika), tel.: 541 421 747, email: rihova@reckovice.brno.cz

Oddělení sekretariát ÚMČ

Nabídka zaměstnání
Školní jídelna při ZŠ Brno, Novoměstská 21, příjme do pracovní-
ho poměru vyučenou nebo zaučenou kuchařku na plný úvazek.  

Nástup od 1. 9. 2018.  
Bližší informace na tel. 541 22 53 49, jidelna@zsnovomestska.cz.

E. Flenderová

Palte nePalte
KOMPOSTUJTE
Získejte dotované 
kompostéry: 
www.resako.cz

PÁlICÍ DnY STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Od 14. 12. 2017 platí po celém  
území statutárního města Brna  
zákaz pálení v neděli  
a ve státní svátky

www.brno.cz Poznámka: platí od 14. prosince 2017 www.procistejsibrno.cz

celoročně ST 09:00–21:00
PÁ 09:00–21:00
So 09:00–21:00

ŘečKoVIce A moKrÁ HorA
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 V  letošním roce bude dokončena stavba polyfunkčního domu 
na  rohu ulic Banskobystrická a  Medlánecká. S  jedním z  investorů 
Ivem Prudkým jsme si popovídali o  průběhu výstavby. Stejně jako 
naše čtenáře nás zajímalo, jaké bude využití moderních prostor 
v blízkosti konečné tramvaje.

Náš rozhovor nemůžeme začít jinou otázkou: Jaké služby nalezneme 
v novém domě u konečné tramvaje? 

Rád prozradím už nyní, že občané v našem novém domě naleznou 
prodejnu potravin, řeznictví a kavárnu s cukrárnou. Nad obsazením 
komerčních prostor jsme hodně přemýšleli a zajímali se o názor rad-
nice. Pravidelně jsme na toto téma hovořili přímo se starostou, kte-
rý měl o chybějících službách jasnou představu, která se shodovala 
s názory místních. 

Když jste přemýšlel o typu služeb, praly se ve vás potřeby řečkovického 
občana s podnikatelem, který musí přemýšlet v kladných číslech?

Na  jednu stranu je logické a normální, že se podniká za účelem 
zisku a vždy se musí hledět na to, jaké nájemné získáváme. Na stra-
nu druhou tím, že jsem z naší čtvrti, je nutné, aby moje konání mělo 
i  širší smysl v  rámci odpovědnosti k  regionu. Jsem přesvědčený, že 

přicházíme se zajímavým a potřebným rozšířením nabídky dosavad-
ních služeb v Řečkovicích. Kromě zmíněných provozoven se k nám 
navíc přesouvá z  Banskobystrické ulice také Centrum služeb obča-
nům včetně výdejního místa Zásilkovny.

V přízemí citlivě zasazeného čtyřpatrového objektu budou služby, ale 
co bude v patrech?

Komerčních prostory v  přízemí doplní 23 bytových jednotek 
ve  třech  nadzemních patrech. Charakter prostor jsme samozřej-
mě museli řešit na základě územního plánu, který v  rámci smíšené 
plochy hovoří o kombinaci bytů a služeb. Vše nám do sebe zapadá 
a dává nám smysl.

Podle údajů z webových stránek se většina bytů prodala se značným 
předstihem.

Máte pravdu, a důvody jsou jasné. Městská část Řečkovice a Mok-
rá Hora je v rámci Brna jednou z nejatraktivnějších lokalit. Je tu prak-
ticky nulová kriminalita, jsou tu kvalitní služby, dostatek školek a škol, 
sportoviště, krásná příroda, přátelské a konzistentní prostředí. A při-
tom tu nejsou nová místa k bydlení.

Narážíte, předpokládám, na dlouhodobě chybějící nový územní plán, 
který by v Brně umožňoval výstavbu nových bytů.

Ano, to nám pochopitelně hrálo do karet. Zároveň se ale domní-
vám, že jsme zvolili ideální kombinaci využití, a i samotný dům bude 
vypadat reprezentativně. Od začátku si uvědomujeme, že se nachází-
me na jednom z nejexponovanějších míst v Řečkovicích. Stejně jako 
se radnice postarala o novou dlažbu a přístřešek na konečné tramva-
je, také my chceme přispět k tomu, aby se celá oblast kolem konečné 
tramvaje stala výstavným místem naší čtvrti.

Nový dům roste doslova před očima. Jak jste vlastně spokojený 
s průběhem stavby a kdy by měla být dokončena?

Samotná stavba nebývá u podobných projektů největší problém. 
Mnohem delší dobu než stavební práce trvalo vyřizování všech po-
volení. Samotná fyzická realizace pak započala v roku 2017, přičemž 
s kolaudací počítáme už v prosinci roku letošního. Nic prozatím nena-
povídá tomu, že bychom stavbu neměli stihnout podle plánu.

Přeji Vám hodně štěstí a děkuji za rozhovor.

Martin Otčenášek

Prostor u konečné tramvaje ožívá, přibydou nové obchody i služby

Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole  
nabízí  pomoc s péči o seniory

Blíží se období prázdnin a  dovolených, což bývá obdobím, kdy 
mnozí z vás přemýšlí, jak to udělat po dobu své nepřítomnosti s péčí 
o nejstarší členy rodiny. Řešení nabízí Odbor sociálních služeb ÚMČ 
Brno-Královo Pole. Našim cílem je pomoci klientům zůstat co nejdéle 
v přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme tři typy služeb: pečo-
vatelskou službu v terénu, odlehčovací službu a denní centrum.

Disponujeme vlastní kuchyní s  jídelnou pro důchodce, kde na-
bízíme tři druhy stravy – normální, diabetickou a žlučníkovou dietu. 
Oběd si mohou klienti dát buď přímo v jídelně, nebo vzít s sebou. Pro 
osamělé lidi je to i jistá forma společenského života a zejména tolik 
potřebného kontaktu s vrstevníky.  Další možností je využití rozvo-
zu stravy formou pečovatelské služby přímo do domácnosti klienta. 
Cena obědu je 52 Kč  pro klienty pečovatelské služby a 59,80 Kč pro 
ostatní. Rozvoz obědů je realizován nejen v pracovní dny, ale i o ví-
kendech a  státních svátcích. Předáním oběda dochází ke  kontaktu 
s klientem, což slouží také jako každodenní kontrola. 

Další službou, kterou nabízíme celoročně, je tzv. odlehčovací služ-
ba. Je určena pro seniory s trvalým bydlištěm v Brně, kteří mají sní-

ženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního 
stavu. Jejich pobyt v našem zařízení umožní nezbytný odpočinek pe-
čujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich denních 
potřeb. Odlehčovací služba má nepřetržitý provoz a maximální doba 
pobytu je 3 měsíce.

V naší nabídce je také denní stacionář, což je zařízení pro seniory, 
kteří potřebují péči druhé osoby, a nemohou nebo nechtějí z různých 
důvodů zůstávat sami doma v době, kdy je pečující osoba v zaměst-
nání nebo si potřebuje odpočinout. Denní stacionář je také určen pro 
všechny, kdo žijí osaměle, ale přesto chtějí trávit dny plnohodnot-
ně. Provozní doba je od 7:30 do 15:00 hodin pouze v pracovní dny. 
V denním stacionáři je realizován bohatý aktivizační program. 

Více informací Vám podá Mgr. Martina Illeová, DiS., vedoucí odbo-
ru sociálních služeb, Ptašínského 312/9, 621 00 Brno tel. 541 428 411, 
illeovamartina@krpole.brno.cz.
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Krátce z historie... 
Vojtěška Matyášová, od pravěku 

 po třicetiletou válku
Před časem se mi do rukou dostala útlá publikace „Řečkovice, náš 

domov“ od Vojtěšky Matyášové. Čtyřicet stran historie Řečkovic bylo 
vydáno v říjnu 1935 při příležitosti slavnostního otevření Masaryko-
vých měšťanských škol v  Řečkovicích. Asi mnozí máte tuto knížku 
doma v knihovnách, ale pro mladší či nověji přistěhované může být 
zajímavé nahlédnout do naší dávné historie očima naší dřívější spo-
luobčanky.

Publikace začíná popisem opravdu hluboké minulosti, a to pravě-
ku. Jelikož toto období nepamatují ani ti největší milovníci naší řeč-
kovické historie, musíme věřit autorce, která praví: „Pravěk Řečkovic 
zahalen jest temnotou.“ Konkrétněji píše o  nálezech pravěkých ná-
strojů, a hlavně o objevu hrobu s kostrou starou cca 4000 let. Hrob 
byl objeven při orání v září 1934 na Krbále (hranice řečkovicko-ivano-
vického katastru).

Dále se dočteme o  první písemné zprávě o  existenci Řečkovic 
z roku 1277 (v té době ale už musely být relativně dlouho založeny, 
odhaduje se přelom 12. a 13. století). Takže 4. září 1277 daroval král 
Přemysl Otakar ll. Řečkovice řádu johanitů. Ti majetku nevyužíva-
li dlouho, o  necelých 60 let později totiž Jan Lucemburský daroval 
řečkovické panství klášteru na Starém Brně. Z této doby (1338) také 
pochází první písemná zmínka o řečkovickém kostele.

Co se týče vlastníků Řečkovic, poměrně často se střídali, není zde 
ovšem prostor všechny majitele vypisovat, zájemci o  podrobnosti 
mohou najít na téma historie Řečkovic spoustu odkazů na internetu, 
pokud třeba v knihovně nemají právě publikaci Vojtěšky Matyášové, 
stručné dějiny Řečkovic jsou třeba i na stránkách naší městské části. 

Jedna z dalších kapitol knížky je nazvána „Doba reformační a pro-
tireformace“. O husitském období, především o  jeho počátcích, au-
torka píše jako o „nejkrásnější, ale i  nejsmutnější době v  dějinách 
národa“. Od  počátku 15. století byl majitelem Řečkovic brněnský 
měšťan Václav Ház, husitskému hnutí zřejmě nakloněný. Roku 1416 
zřídil na svoje náklady první vodovod z Řečkovic do Brna. Roku 1422 
byly Řečkovice, a  rovněž Královo Pole, během husitského obléhání 
vypáleny. Autorka však píše, že později se pod nekatolickými pány 
žilo v Řečkovicích klidně. Na bratrské bohoslužby v našem kostele se 
sjížděli měšťané z celého Brna. Soužití nekatolíků s katolíky popisuje 
Matyášová jako příkladné. Nekatolictví v Řečkovicích dosáhlo svého 
vrcholu kolem roku 1610, kdy byl majitelem panství Vilém Dubský 
z Třebomyslic, císařský rada a nejvyšší sudí na Moravě a velmi zámož-
ný majitel moravských statků a domů v Brně a Olomouci. Po porážce 
české šlechty v bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl Dubský potrestán od-
nětím všech statků. Řečkovice byly následně darovány řádu jezuitů. 
Ač musel od roku 1627 každý poddaný přestoupit ke katolické církvi, 
často to bylo jen jako a dál se lidé nekatolického vyznání tajně schá-
zeli na bohoslužbách v lesích a mlýnech.

Třicetiletá válka Řečkovice dost poničila, roku 1645 Švédové zničili 
32 usedlostí, 20 z nich zůstalo dlouho opuštěno.

Vojtěška Matyášová se dále věnuje řečkovické škole. Ovšem psát 
během prázdnin o škole? Užijte si volna a krásné léto. K historii škol-
ství v Řečkovicích se můžeme vrátit hned v září. 

Mgr. Dana Malíková

Rekonstrukce budovy gymnázia 
 byla zahájena

Každý, kdo prochází kolem budovy gymnázia na ulici Terezy Nová-

kové, si určitě všimne stavebního ruchu. Nad budovou je vidět vrchol 
stavebního výtahu, na  parkovišti přibylo oplocení, přijíždí a  odjíždí 
technika. Možná v okamžiku, kdy čtete tento článek, už započala de-
motáž střechy a budova definitivně ztrácí svou nynější podobu. Nová 
podoba bude moderní, neobvyklá a půjde o zajímavou dominantu 
horní části Řečkovic – oblouková střecha bude doplněna navazujícím 
textilním zastíněním.

Dne 14. května bylo předáno staveniště a mnoho let připravovaná 
stavební akce byla zahájena. Stavbu realizuje firma Porr, a. s., finan-
cována je z evropských fondů, ze státního rozpočtu a nemalou částí 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Akce je naplánována tak, že do Vá-
noc 2018 by mělo být vše dokončeno – práce tedy musí postupovat 
rychle.

Bude odstraněna celá střecha a na jejím místě bude vybudována 
nová tak, aby mohl být prostor půdy přebudován na učebny. Škola 
tak získá moderní laboratoře a posluchárny. V zadní části školy bude 
vybudována menší přístavba, která pojme dvě malé jazykové učeb-
ny, kabinet a výtah.

Termíny nejdůležitějších prací předpokládáme tyto: koncem červ-
na započne demontáž střechy a  současná betonáž nosné podlahy 
nově vznikajícího poschodí. V polovině srpna pak přijedou kamiony 
s lepenými prohnutými vazníky, které budou tvořit konstrukci nové 
střechy, a spolu s  jejich instalací bude okamžitě kompletována celá 
střecha. Od poloviny září předpokládáme práce pod novou střechou 
– příčky, instalatérské práce apod., od října pak instalaci vybavení.

Během této stavební akce ještě nedojde na opravu fasády a výmě-
nu oken v zadní části školy. Tyto úpravy, pokud vše dobře dopadne, 
proběhnou o dalších prázdninách.

Doufáme, že koncem listopadu 2018 bude stavba dokončena 
a před Vánocemi, popř. brzy po nich, budeme moci uspořádat Den 
otevřených dveří, na kterém si bude moci každý zájemce novou bu-
dovu detailně prohlédnout.

Peter Krupka, ředitel gymnázia

Klub seniorů Mokrá Hora – v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11
5. září v16:00 Mgr. Jarolínová Iva Panama a Kostarika
19. září v 16:00 Ing. Novák Jaromír Antarktida I 
 3. říjen v16:00 Prof. Druckmüller Miroslav, Csc. Solná komora
17. říjen v16:00  Čefelín Jiří Sultanát Omán
31. říjen v16:00 Mgr. Klementová Lollok Marie Nepál, trek kolem Manaslu
14. listopad v16:00  Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, Csc. Česko-saské pomezí 
28. listopad v16:00 Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Pobaltí
12. prosinec v16:00  Vánoční besídka

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Oldřicha Pavlovského znám z dob, kdy ještě býval zastupitelem. 
Od té doby mě nepřestává překvapovat širokým záběrem svých čin-
ností, svými sny a vizemi. Nedávno jsem od něj dostal knihu, což by 
nebylo nic zvláštního. Ta kniha ovšem zvláštní byla, protože se jedna-
lo o anglický překlad mé oblíbené knihy Hrdý Budžes. Nevěřil jsem, 
že něco tak specifického by se dalo přeložit do  angličtiny a  mohlo 
si zachovat svůj půvab. Slovo dalo slovo a  vznikl tento rozhovor 
s Mokrohorákem Oldou Pavlovským, který stojí za projektem nakla-
datelství Pálava Publishing, zaměřeného na  vydávání knih českých 
autorů v angličtině. 

Jestli to chápu správě, hlavním zájmem nakladatelství je prezentovat 
české autory v zahraničí. V anglicky mluveném světě. Je to tak?

Ano. V  prvním plánu je naším záměrem uspět na  Britských ost-
rovech, ve Spojených státech amerických a Austrálii. Ale protože se 
angličtina stala druhým jazykem i v mnoha dalších zemích, chceme 
uspět i tam. Chceme naše autory vyvážet do všech 190 zemí světa.

Které autory máš na  mysli? Vyvážíte jen ty renomované, nebo 
i začínající mladé autory?

V současnosti máme přeložená díla tří autorů: Irenu Douskovou, 
Martina Fahrnera a Michala Viewegha. Snažíme se o překlady nejen 
známých jmen, ale vyhledáváme i mladé talenty. Odbornicí na pro-
dej autorských práv do zahraničí je moje kolegyně Dana Blatná, která 
již řadu let ve světě zastupuje české autory, a právě ona rozhoduje, 
který titul vydáme.

K  marketingové podpoře využíváte čtenářské besedy s  autorem 
i překladatelem. Jak to probíhá? 

Jedná se o  autorské čtení, kdy autorka Hrdého Budžese Irena 
Dousková přečte část knihy, překladatel Melvyn Clarke navazuje 
v angličtině. A následuje živá debata. Studenti dostávají zdarma naše 
knihy alespoň 14 dní před besedou, aby se mohli se svými učiteli češ-
tiny a angličtiny připravit. K přípravě jim napomáhá i YouTube s ukáz-
kami divadelního představení s  Bárou Hrzánovou. Myslím, že je to 
velmi živá forma. Zábavná. A když nás podpoří i samotná hlavní hr-
dinka Budžese Helenka Součková v podání Báry Hrzánové, je to ještě 
zábavnější (viz facebook Palavapublishing).

Zaznamenal jsem chválu uznávaného kritika Jonathana Clarka 
z Los Angeles. To asi potěší, že? Co považujete za váš dosud největší 
úspěch?

Slova Jonathana Clarka nás určitě hodně potěšila. Už to, že si 
Budžese díky nám přečetl a  že docenil jeho význam. Tu budžesov-
skou na první pohled naivitu, která naivitou ve skutečnosti není. Po-
chopil vše vlastně dokonale a doporučil k přečtení. A toho si určitě 
ceníme. Stejně tak každého kontaktu, ať už je to Book Culture v New 
Yorku, nebo spolupráci s anglickým distributorem Central Books, kte-

rý nás dostal na  prestižní prodejní místa v  Londýně, jako je Water-
stone nebo Foyles. Máme radost i ze zájmu škol o besedy a možnost 
prezentovat naše knihy společně s British Council. Na  jejich popud 
jsme připravili pro učitele angličtiny metodiku práce s knihou. 

Rozumím, že je zájmem České republiky o takové zviditelnění českých 
autorů - viz slogan Česká republika – země příběhů. Myslím, že tento 
slogan zrovna vy ve  svém nakladatelství naplňujete beze zbytku. 
Podporuje vás nějak ministerstvo kultury?

Ano, ministerstvo kultury vyčlenilo peníze nejen na kvalitní ang-
lické překlady, ale nově i na nákup autorských práv, marketing, cesty 
autorů do  zahraničí a  různé akce spojené se  čtením, do  kterých se 
čeští autoři mohou zapojit. Ministerstvo kultury prostřednictvím Mo-
ravské zemské knihovny zřídilo před rokem České literární centrum, 
které má za úkol právě podporu českých autorů. Jejich cílem je napo-
dobit celosvětový úspěch skandinávské literatury. Myslíme si, že jsme 
součástí těchto snah, a jakoukoliv podporu vítáme.

Opravdu si myslíš, že může český spisovatel ve světě zaujmout?
Jsme o tom přesvědčeni. Vyvážíme český lehce ironický poetický 

humor. Vyvážíme českého génia. To všechno je podpořeno excelent-
ními anglickými překlady, kterým věnujeme velkou pozornost. Česká 
republika nikdy nezaujme svět masprodukcí. Na to jsou jiní šíbři. Naší 
parketou je tvořivost, um, šarm, i trocha drzosti. Razantnosti při pro-
sazování. To jsou naše nabídky scénářů do  filmového Hollywoodu. 
Kdo to nezkusí, neuspěje. Jeden můj starší kolega vždy říkal: „Koupil 
sis los?“ A my chceme na všechny dveře důrazně zaklepat.

Doufám, že to zaklepání bude slyšet a  že vám podaří šířit českou 
literaturu po světě. Přeji Ti k tomu hodně sil i prostředků.

S Oldřichem Pavlovským si povídal Oliver Pospíšil

Z Mokré Hory knihy do celého světa

Z leva: Oldřich Pavlovský, Melvyn Clarke, Irena Dousková

Dětský den za radnicí – déšť oheň nezastavil
Dětský den za radnicí letos připadl přesně na 1. června. Občasný 

déšť v první polovině pátečního odpoledne část návštěvníků určitě 
odradil, přesto nakonec do areálu bývalého pivovaru zavítalo více než 
300 dětí. Na ty čekaly soutěžní disciplíny, připravené spolupořadateli 
z  řad řečkovického Pionýra a Sokola. Vedle soutěžních aktivit byly 
připraveny i mnohé další, jako jízda na konících, policejní auto nebo 
skákací hrad. Na pódiu a v jeho okolí probíhal souběžně zábavný pro-
gram. Vystoupily mažoretky z DDM pobočky Frikulín a děti ze Sokola. 
Svou show jistě pobavil nestárnoucí a stále energický Železný Zekon. 
Závěr programu patřil kaskadérům z uskupení Czech Stunts, kteří dě-
tem předvedli něco ze zákulisí filmových triků. Jejich trikové umění si 
vyzkoušel také pan starosta, kterému zapálili ruku. Celým odpoled-
nem provázela sympatická moderátorka Dáda Kopečková.

Za pomoc s organizací dětského dne patří bezesporu velké podě-
kování všem zúčastněným a v neposlední řadě Oldřichu Gardášovi.

Filip Hrůza, komise sportu
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Kroužky 2018/2019 - od 18. 6. už se můžete hlásit  
online na nový školní rok. Čeká na vás pár novinek, 

ale i stálice mezi kroužky. Sledujte náš web:
www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/start 
nebo FB  https://www.facebook.com/ddmfrikulin/.

Zahájení činnosti kroužků je od 24. 9. 2018

DDM Frikulín je jednou z mnoha poboček brněnské sítě Domů 
dětí a  mládeže Helceletka. Sídlí v  budově z  první poloviny  
20. století, v Kubově vile na adrese Gromešova 1 v Řečkovicích. 
Původní název z roku 2009, Mateřídouška, byl později nahrazen 
modernějším Frikulín. Ten vznikl přepisem české výslovnosti tří 
anglických slov free (= nezávislý), cool (= senzační) a in (= být 
v módě), která vystihují a zdůrazňují cíle našich pedagogů.
Historie Kubovy vily, v níž pobočka funguje, sahá až do 30. let 
minulého století. Společnými silami vybudovali bratři Kubové 
funkcionalistickou rodinnou vilu s  přilehlou parkovou zahra-
dou, sadem a  vinohradem. Jako jejich rodinné sídlo sloužilo 
pouze do  války. Od  té doby krása vily vlivem několika neví-
taných nájemníků uvadala a pomyslný hřebík do hrobu jí za-
tloukla výstavba čtyřproudé silnice v  těsné blízkosti areálu. 
Od roku 2009 je Kubova vila využívána Domem dětí a mládeže 
a  zprostředkovává řadu vzdělávacích a  volnočasových aktivit 
všech věkových kategorií. 
Hlavním pravidelným programem je tzv. Klub Frikulín, určený 
pro nejmladší ratolesti ve věku od dvou do pěti let. Harmono-
gram klubu je koncipován ve výchovných blocích, ve kterých 
se děti učí zvládat pobyt v kolektivu a bez rodičů, čímž trénují 
na svůj vstup do mateřských škol. V příjemném rodinném pro-
středí připravuje tým lektorů pestrý výtvarný, hudební a pohy-
bový program s důrazem na  individuální přístup a  rozvoj sa-
mostatnosti, jazykových schopností a motorických schopností.
Pedagogové a třídy mateřských a základních škol mohou ab-
solvovat různé druhy výukových programů pro mladé (před)
školáky. Mimo klasické výukové programy se zaměřením na vý-
tvarné workshopy, vaření a tradiční české svátky se na Frikulínu 
nebojíme experimentovat a po dohodě vytváříme i programy 
šité přímo na míru.
Pro zájemce o  trávení volného času v odpoledních hodinách 
jsou od října do května k dispozici desítky pravidelných krouž-
ků a klubů. Rozmanité druhy aktivit nabízíme nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. Mezi dětmi jsou oblíbené především výtvar-
né, kuchařské, hudební nebo taneční kroužky. V nich si mohou 
vyzkoušet práci s keramickou hlínou, různé typy tradičních, ale 
i moderních uměleckých technik, v kuchyni se přiučit novým 
receptům, začít s hrou na klavír, kytaru a flétnu nebo se naučit 
nové jazyky. 
Pravidelný program doplňují tematicky laděné víkendové 
akce, určené pro širokou veřejnost. S  velkým úspěchem kaž-
doročně pořádáme např. Uspávání ježečků a Dýňové slavnosti 
na podzim, Adventní a Velikonoční dílničky a  jarmark během 
Adventu a  v  období Velikonoc nebo třeba Pálení čarodějnic 
na konci dubna. 
Přestože je většina škol o prázdninách zavřená, ve Frikulínu se 
pracuje v  plném proudu. V  průběhu prázdnin pořádáme pro 
děti přes pětadvacet příměstských táborů, které jsou skvělou 
příležitostí, jak zažít úžasná dobrodružství plná zábavy, od-
počinku a pohody, najít si nové kamarády a zároveň načerpat 
nové zkušenosti. V  rámci táborů mohou děti absolvovat vše-
obecně zaměřené tvoření, výlety za  zvířátky, výlety vlakem 
po jižní Moravě nebo koupání u vody.

Krásné prázdniny všem  
přeje kolektiv lektorů DDM Frikulín

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

31. 5. 2018 – Strom života  
Domova Tereza v Brně-Řečkovicích

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza uspořádal 
pod záštitou starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Mar-
ka Viskota dne 31. 5. 2018 již podeváté integrační akci „Strom života 
Domova Tereza“.  

Podnětem pro každoroční setkávání obyvatel Domova Tereza a je-
jich přátel a známých z řečkovických škol, spřízněných zařízení či dal-
ších institucí a jedinců, kteří si k Domovu a jeho obyvatelům našli ces-
tu, se stalo zasazení lípy – Stromu života – v roce 2010 v parku mezi 
bytovými domy Novoměstská 41 – 45 jako symbolu rovnosti všech 
lidí, kteří chtějí žít společně bez ohledu na své společenské, věkové 
nebo zdravotní znevýhodnění. 

Již potřetí jsme se mohli radovat z toho, že jsme dostali možnost 
uspořádat Strom života v  areálu bývalého pivovaru v  Řečkovicích, 
a tak amfiteátr 31. května krátce po třinácté hodině obsadil dav hi-
ppies, záplava květin a  účinkující v  tematickém oblečení, kteří šířili 
poselství míru a lásky. 

Celým odpolednem nás provázel osvědčený tandem moderáto-
rek Lenky Krátké a Veroniky. Jen co všechny přítomné přivítaly, do-
stal pro úvodní slovo prostor také pan starosta Mgr. Bc. Marek Viskot 
a vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza pan 
Bc. Karel Bernášek. Po symbolickém zalévání Stromu života už násle-
doval pestrý program, který zahájili obyvatelé Domova Tereza svým 
předtančením, a poté už následovala hudební vystoupení, ve kterých 
se představili kamarádi z Domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním Srdíčko, žáci ze ZŠ Horácké náměstí a  obyvatelé  Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Gaudium. Obyvatelé Domova Tere-
za si hudební vystoupení připravili tradičně ve spolupráci se studenty 
Gymnázia Řečkovice. Velmi příjemnou součástí programu bylo také 
vystoupení sdružení Veleta, jehož členové před hudební produkcí 
dali přednost tanci. Všichni účinkující pak měli možnost vrátit se ještě 
jednou k mikrofonům a připojit se k obyvatelům Domova Tereza při 
tradiční závěrečné písni Stromy.

Pro všechny bylo také nachystáno bohaté občerstvení, na  jehož 
přípravě se podíleli obyvatelé Domova Tereza a  některé jeho pra-
covnice. Ten, kdo rád soutěží, měl možnost zahrát si bingo o drobné 
ceny či si vyluštit květinovou křížovku. Návštěvníci si mimo jiné mohli 
také prohlédnout práce z výtvarných dílen Domova Tereza a koupí 
drobných dárkových předmětů (mýdlo, tašky, lžičky, náramky…) 
podpořit obyvatele domova v jejich další činnosti.

Závěr samotného programu patřil folkové skupině Repass, kterým 
patří obrovský dík za to, že už pátým rokem vystupují na Stromu živo-
ta bez nároku na honorář a vždy se postarají o krásnou tečku za pří-
jemně stráveným odpolednem.

O  ozvučení celého programu se postarala Agentura Gardáš 
s výborným zvukařem panem Pavlem Plchem, kterým chci ještě jed-
nou poděkovat. Poděkování pak patří i všem účinkujícím a kolektivu 
pracovníků Domova Tereza, kteří se podíleli na programu a samot-
ných přípravách Stromu života. 

Devátý ročník se nám opravdu vydařil, a už teď se těšíme na ten 
desátý. Co se týče hippies, dostanou pomyslně v  řečkovickém am-
fiteátru opět prostor v sobotu 15. září, kdy se uskuteční charitativní 
akce BRNĚNSKÝSTOOCK – Dýcháme společně, pořádaná paní Lucií 
Kovářovou na podporu našeho Domova.

Vedoucí vychovatelka Mgr. Šárka Piskačová
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Knihovnice Nováková
Rád bych pravidelné pohledy do historie Mokré Hory začal popi-

sem pár postav spjatých s touto městskou částí. Třeba někým, kdo mě 
ovlivnil v dětství a dospívání docela významným způsobem. Knihov-
nice Marie Nováková. Bydlela na Brigádnické 36 a pravidelně dvakrát 
týdně otevírala společenský prostor knihovny na Tumaňanově. U au-
tobusové zastávky.

Jako děti jsme se tam naučili pravidelně chodit a půjčovat knihy. 
Schválně neříkám číst, protože často jsme si jenom listovali stránkami 
a prohlíželi obrázky. Ale byl to první kontakt s knihou. Knihami, na je-
jichž stránkách je prý vše. Ale ani čtení se nesmí přehánět „bo se tím 
kazí voči“, jak říká můj ostravský kamarád. Ale vraťme se ke knihovnici 
Marii. Vždy byla vlídná. Trpělivá. Vždy měla pochopení, když někdo 
knihu vrátil pozdě nebo ji nevrátil vůbec, protože ji ztratil. Nebo si 
ji chtěl nechat, protože ji prostě potřeboval. Vždy měla pochopení. 
Vždy na nás měla čas. Nikam nespěchala. Často se stávalo, že se ně-
kdo mezi regály „ztratil“ a dlouho hledal nějaký zajímavý titul. Nespě-
chala na něho. 

Protože jsem bydlel stejným směrem, často mě doprovázela. Jed-
nou jsme tak šli z knihovny domů a ona mi říká: „Podle zákona z roku 
1919 měla být v  každé obci a  městské části knihovna. Masaryk tak 
chtěl stvořit vzdělaného, kultivovaného člověka. Demokrata.“ Nevě-
děl jsem tenkrát ani kdo je to Masaryk, ani kdo je demokrat. Ale obdiv 
k oběma jsem v hlase Marie Novákové slyšel zcela jasně.

Před časem napsal prestižní New York Times, že Česká republika je 
království knihoven. Máme prý nejhustší síť knihoven na celém světě. 
V současnosti 6 221, v celé Evropské unii je jich 64 000 (takže každá 
desátá knihovna v Evropě je u nás). Takže i to je odkaz velkého Ma-
saryka. 

„Vím, chodit do knihovny je něco jiného, jak do hospody. Možná 
to má blíž k  chození do  kostela. Uklidnění se. Zastavení. Pohovořit 
o věcech nadčasových. O literatuře.“ Na slova mokrohorské knihovni-
ce dnes navazuje Petr Fedor, vedoucí Odboru kultury Úřadu Jihomo-
ravského kraje: „Je to prostor k  utřídění informací. Rychlá odpověď 
je nebezpečná. Umožní rozeznat dobré a špatné. Je to obrana proti 
babylónské věži internetu. Proti tomu zmatení ze spousty informací, 

které nabízí strýček Google a teta Wiki.“ Knihovna je prostor pro spo-
lečenské a vzdělávací akce. Knihovna 21. století nabízí čtečky, rychlý 
přístup k internetu, výměnný fond knih, kávu. V knihovně roku, v Křti-
nách, mají kávu zdarma. „A  skvělou knihovnici,“ říká starosta Křtin 
František Novotný.

„Chtělo by to větší prostor,“ posteskla si jednou Marie Nováková 
po cestě domů. Mně přišla tenkrát knihovna dost velká: 2 000 knih. 
Bylo mi 10 let. Dnes se mi to zdá málo i na Mokrou Horu.

Mimochodem - ročně navštíví knihovny v ČR skoro 25 miliónů lidí. 
Pro srovnání - na fotbalovou 1. ligu přijde ročně jen 1,2 miliónu. Co 
z toho vyplývá? Dvě věci. Za prvé: fotbaloví fanoušci sedí doma u te-
levize, a za druhé: jsme národ milovníků knihoven.

„Chtěl bych, aby ta vaše knihovna byla knihovnou roku,“ říkám 
v duchu knihovnici Novákové. Ale na Mokré Hoře už není žádná, na-
tož ta nejlepší. Asi chybí prostor a dobrá knihovnice. Ale pořád platí: 
čtení je úžasná věc.

Oldřich Pavlovský

...a jak to všechno vzniklo. Zoufale jsme potřebovali nabrousit nůž-
ky - a jako na zavolanou přišel pán, že brousí nože, nůžky. Na chvíli 
jsem se zaradovala, hurá, problém je vyřešen. Ale radost trvala jen 
krátce, protože na mini přenosné brusce pán všechny nůžky přepálil 
a zničil. Dvacet kusů chirurgických nůžek, škoda velká, a otázka, kdo 
je nabrousí příště, zůstala nezodpovězena. Jen jedno bylo jisté, že 
takto brousit - již nikdy. A tak jsem začala hledat a zjistila, že staří mi-
stři brusiči končí a noví nejsou. Tehdy mě poprvé napadla myšlenka 
vybudovat takovou malou rodinnou firmu, kam by lidé mohli nosit 
všechno, co potřebují nabrousit. Nože a nůžky, masomlýnky a kráječe 
na chleba, ty třeba hospodyňky, pánové pak zase sekery, pilové řetě-
zy, plotořezy nebo kotoučové pily. Prostě všechno, co v domácnosti, 
dílně a na zahradě potřebujeme.

Bylo mi jasné, že uspět můžu, jen když budu chtít kvalitu a nebudu 
dělat kompromisy. Nejprve jsem našla ty správné lidi. Jak a na čem 
správně brousit jsme se učili u  skutečných mistrů a  renomovaných 
výrobců brusek. Dalo to práci, ale podařilo se mi sehnat prostory 
s  parkováním rovnou před vchodem, blízko zastávek městské hro-
madné dopravy. Následovala krušná doba rekonstrukce. Celá rodina 
se zapojila do malování, zařizování, uklízení… Následovalo shánění 
těch nejlepších brusek. Někdy si říkám, že jsem se možná zbláznila, 
pár let před důchodem utratit všechny úspory za něco tak jiného, ale 
myšlenka, že vzkřísím řemeslo, které tady vždycky bylo a teď najed-

nou mizí, byla silnější. Po všem tom… mám dobrý pocit, že vás můžu 
přivítat v příjemném prostředí naší provozovny Broušení Ostření pod 
Slovaňákem na ulici Husitská 14, v Králově Poli a Vy si u nás můžete 
na svých oblíbených nástrojích vyzkoušet, že nabrousit profesionál-
ně se vyplatí. A to je to, co mě těší, že se k nám spokojení zákazníci 
vrací a postupně se stáváme lokální firmičkou, kterou lidé mají rádi 
a na kterou se mohou spolehnout.

Dana Bedřichová

Tradiční řemesla se vrací...
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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.

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

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

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

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

STAVEBNÍ SPOLEČNOST – provádíme kompletní stavby,  
rekonstrukce, opravy RD i bytů. Nabízíme všechna stavební  
řemesla. info@brnenske-stavby.cz, tel.:602884422

HLEDÁM BYT v Brně, děkuji. T: 604 126 970

KOUPÍM RD v Řeč. a okolí. (zahrada podmínkou) T: 732 219 013

HLEDÁM CHATU na rekreaci. T: 739 826 409

KOUPÍM knihy. Tel.: 724 118 082

Placená inzerce

Placená inzerce

Datum trvání akce: 1. 7. – 31. 8. 2018

Samozabarvovací skla se slevou až 50 %

 rozkvetlé
léto

Užijte si

N

PAL ACKÉH O NÁM.  2 ,  ŘEČK OV I CE,  te l . :  6 04 308 352

VAŠE 
JEDINÁ OPTIKA 
V ŘEČKOVICÍCH

PRÁZDNINOVÝ VÝPRODEJ
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

inzerce pan Nekuda.indd   1 5.6.2018   19:30:11
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Vážení a milí občané,
v  minulých dvou volebních obdo-

bích jsem měla tu čest být Vámi zvole-
na zastupitelkou za  politickou stranu 
TOP 09. Díky tomu jsem také mohla 
působit v  hodovém výboru, sociální 
a kulturní komisi. Za tu dobu se poda-
řilo mnoho věcí realizovat. 

Ráda vzpomínám na  velmi úspěš-
nou výstavu paní Hejlové. Výstava se 
těšila velkému zájmu návštěvníků, 
a  autorka v  jejím rámci prodala re-
kordní dvě třetiny svých obrazů. Nebo na  dětská představení či po-
řady zaměřené na seznámení malých dětí s rozmanitostí  hudebních 
nástrojů či na podporu realizace sportovního hřiště na Mokré Hoře. 
V neposlední řadě jsem ráda podporovala propojení Klubu aktivních 

seniorů s malými  dětmi především předškolního věku v rámci spo-
jování generací. Vždy mi také udělalo radost, když jsem  mohla za-
stupovat cvičitelku při pondělním cvičení seniorek na úřadu městské 
části. Dobrá nálada seniorek, které se snaží udržet v kondici a nelitují 
ani času ani námahy, mne vždy povzbudila. 

Práci zastupitele a Vámi svěřené důvěry jsem si vždy cenila, v opo-
zici sledovala, zda všechny záměry, s  kterými koalice přišla, jsou 
ve prospěch občanů, a dle toho hlasovala či se vyjadřovala. Na pod-
zim loňského roku jsem byla radou městské části odvolána z práce 
v sociální a kulturní komisi a stala se tak jedinou zastupitelkou, která 
se nemůže zapojit do práce komisí a výborů. V  letošních komunál-
ních volbách již nebudu na kandidátce TOP 09.

Tímto bych Vám tedy, milí řečkovičtí a mokrohorští občané, chtěla 
poděkovat za Vámi svěřenou důvěru. Přeji nám Všem, ať naše měst-
ská část vzkvétá, abychom mohli bezpečně, spokojeně  a spravedlivě 
žít. Bůh ať žehná naší zemi a městu Brnu.

 Mgr. Dita Pivoňková  

Vyjádření školy k současným používaným metodám výuky  
na ZŠ Horácké náměstí

 Vzhledem k tomu, že se poslední dobou vynořily obavy týkající se 
metod výuky na ZŠ Horácké náměstí, které jsou založené na nespráv-
ných údajích, chceme podat informaci o výuce na naší škole.

Učitelé obou stupňů  při výuce všech předmětů používají různé 
metody, které vhodně kombinují dle potřeb žáků. Snaží se používat 
aktivizující metody v souladu se zaměřením školy, která je daltonskou 
školou. Daltonské školy jsou postaveny na principech spolupráce, sa-
mostatnosti a zodpovědnosti.

Také při výuce matematiky jsou používány aktivizující metody: 
konstruktivistická metoda, principy výuky „Hejného matematiky“ 
a  standardní výuka. Tyto metody jsou využívány tak, aby žáci měli 
možnost se rozvíjet dle svých schopností a vedle matematických do-
vedností a znalostí bylo rozvinuto i  jejich logické myšlení, matema-
tická a čtenářská gramotnost. Velkou výhodou výuky na naší škole je 
využívání pozitiv různých metod a respektování individuálního tem-
pa žáka. To znamená, že se každé dítě rozvíjí dle svých schopností. 
Příležitost mají tedy děti nadané, i ty, které potřebují více času, bez 
toho, že by se tyto skupiny navzájem omezovaly.

Matematika je extrémně důležitá pro rozvoj dětí, protože rozvíjí 
racionální a  analytické myšlení. Kvalitní vzdělání v  matematice na-
učí děti logicky přemýšlet a  smysluplně řešit problémy. Schopnost 
přemýšlet také v dalším důsledku zlepší komunikaci mezi lidmi a je 
jedním z nejdůležitějších aspektů rozvoje společnosti. Málo kvalitní 
výuka matematiky je bohužel jednou z největších slabin našeho škol-
ství. Nemá smysl, aby se děti učily nazpaměť vzorečky. Klíčové je po-
chopit podstatu problému a porozumět logické souslednosti kroků 
vedoucích k  jeho řešení. K chápání a aktivnímu přístupu k učení je 
potřeba děti motivovat vstřícnou formou výuky. Dílo profesora Hej-
ného je skvělou prací, která splňuje tyto náročné požadavky. 

Vzhledem k tomu, že matematika je pouze jedna a má na základní 
škole povinné výstupy v pátém a devátém ročníku, není důležité, jaký 
přístup učitel zvolí, ale výsledky žáků.  V průběhu předchozích čtyř 
let učitelé naší školy zjistili, že nejefektivnější a nejpřínosnější je pro 
žáky výuka matematiky doplněná o principy vycházející z „Hejného 
metody“. Využívají tedy kombinaci  standardního způsobu výuky 
matematiky s „Hejného metodou“ tak, aby bylo posíleno upevnění 
logického myšlení, pamětního počítání a  došlo na  využívání mate-
matických schémat.

To dokládá i  úspěšnost naších žáků při přijímacích zkouškách 
a struktura povinné přijímací zkoušky z matematiky, kde se ukazuje 
jako potřebné obojí – pamětní počítání i logika, protože přibývá úloh, 
kde je nutné použít spíše logické postupy a jejich aplikaci.

Pro ilustraci uvádíme poslední výsledky přijímacích zkoušek 
na  čtyřletá a  šestiletá gymnázia a  maturitní obory. V  letošním roce 
končí 81 žáků devátých tříd, gymnázia – 31 přijatých, ostatní matu-
ritní obory – 40 přijatých, učební obory – 10 přijatých. V  sedmém 

ročníku končí 97 žáků, z toho 15 je přijatých na šestiletá gymnázia. 
Všechny učebnice, které používáme jako hlavní texty, jsou schválené 
a mají doložku ministerstva. V ročnících používáme stejné učebnice 
z  provozních důvodů. V  případě používání rozdílných učebnic by 
docházelo k problémům při spolupráci a případném spojování tříd. 
Používané metody jsou v souladu se zákonem a jeho požadovanými 
cíli vzdělávání. Náš školní vzdělávací program byl schválený školskou 
radou. 

Naše škola je otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli přesvěd-
čit, že ve všech předmětech se vyučuje v souladu s potřebami dětí 
a  ve  shodě se zákonnými ustanoveními. Nabízíme tedy opakovaně 
možnost jít se do  výuky podívat a  vidět, že naši žáci čtou, počítají, 
hovoří anglicky, orientují se v dějepise… a to i díky metodám, kte-
ré jsme my dospělí patrně nezažili. Otevíráme školu pravidelně 
ve Dnech otevřených dveří, ale dle zájmu rodičů ji otevíráme i častěji 
a umožňujeme i individuální návštěvy. 

V tomto školním roce i v letech předchozích jsme pořádali řadu se-
tkání pro rodiče, kde jsme je seznamovali s metodami, které ve škole 
používáme. Týkalo se to nejen matematiky, ale i dalších předmětů. 

Konkrétně matematice jsme však věnovali více času, rodiče měli 
možnost seznámit se s  celou koncepcí výuky, vyzkoušet si aktivity 
na sobě a hlavně získat odpovědi na otázky, které měli. O těchto ak-
tivitách jsme informovali všechny rodiče prostřednictvím pozvánek 
na webových stránkách a zpráv zasílaných elektronicky. 

V těchto aktivitách chceme pokračovat i nadále.
Ivana Melichárková, Základní škola Brno, Horác-

ké náměstí 13, příspěvková organizace

Poděkování cvičitelům Sokola
Velice rádi bychom touto cestou poděkovali všem cvičite-

lům TJ Sokol Řečkovice za jejich poctivou celoroční práci s dět-
mi.Nejedná se pouze o cvičení podle rozvrhu, ale i o spoustu 
dalších akcí, které Sokol připravuje – plesy, Mikulášskou besíd-
ku, dětský karneval, atletické závody, vystoupení Pampelišek 
včetně výletů, Sokolský slet, který připadl na letošní rok a v ne-
poslední řadě - jako ukončení sezóny - Vavřinecké hody.

Rádi bychom vyzdvihli, že všechny tyto aktivity dělají lidé 
ze Sokola ve svém volném čase a všechny akce připravují s pl-
ným nasazením. Děkujeme za  všechny zážitky, které si děti 
(a samozřejmě i rodiče) díky TJ Sokol odnáší a za skvělou práci 
po celý rok. Pevně věříme, že ještě spoustu dalších let budou 
děti radostně společně s cvičiteli volat: „Cvičení zdar!“

Rodiče Královi
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Satkovi se činili v peřejích

ÚSPĚCH DRUŽSTEV 1. NH BRNO

Rodiče jezdili na  vodu pouze rekreačně, zato jejich děti si živel 
protékající koryty řek podmanily. Řečkovičtí sourozenci Satkovi patří 
k největším hvězdám české reprezentace ve sjezdu i slalomu na divo-
ké vodě. Martina Satková dovezla z nedávno skončeného světového 
šampionátu ve švýcarském Muotathalu dokonce sedm medailí.

V  sedmdesátileté historii nikdo z  českých vodáků takovou žeň 
na  šampionátu nepředvedl. „Světová konkurence je obrovská. 
Ve sprintu jsem chtěla být do pátého místa, v dlouhém sjezdu jsem si 
říkala, že můžu jet o medaili, ale po zkušenostech z minulých let jsem 
věděla, že to bude hodně těžké. Holky z francouzského nebo italské-
ho týmu jsou velmi silné, se zlatými ambicemi jsem do závodu nešla,“ 
přiznala Martina Satková.

V necelých dvaceti letech se už stává legendou kanoistiky na di-
voké vodě. Kombinuje kajak i kanoi. Jako první žena v historii ovládla 
před dvěma lety ve  francouzském Pau obě disciplíny na  Světovém 
poháru. Ale vrchol přišel ve Švýcarsku, kde vybojovala pět světových 
titulů.

Brněnská závodnice ovládla všechny čtyři disciplíny v  dlouhém 
sjezdu, kralovala na kajaku i kanoi a s oběma loděmi slavila také tý-
mové zlato. Ve sprintu získala stříbro na kajaku a bronz na kanoi. Titul 
mistryně světa přidala i v závodě kajakářských hlídek.

Sestra Gabriela má ve  sbírce titul juniorské světové i  evropské 
šampionky. Šestnáctiletá závodnice si vybojovala účast v  senior-
ské reprezentaci ve  vodním slalomu, takže místo ve  Švýcarsku há-
jila české barvy na  evropském šampionátu v  pražské Troji, kde 
se probojovala až do  semifinále, a  v  září pojede dokonce na  mis-
trovství světa ve  vodním slalomu do  brazilského Rio de Janeira. 
V  Muotathalu se naopak představil jejich třiadvacetiletý bratr 
Adam Satke, který obsadil čtvrtou příčku mezi kajakáři v  dlou-
hém sjezdu. „Po  Kamilovi Mrůzkovi je to asi největší úspěch čes-
kého kajakáře v  historii. V  týmovém závodě skončili druzí pouze 
o  sedm setin sekundy, což je absolutně neuvěřitelné na  trati, kte-

rá se jede třináct minut,“ vyzdvihla výkon svého bratra Martina. 
Právě o čtyři roky starší sourozenec ji i  sestru ke kanoistice dovedl. 
„Začaly jsme s ním jezdit na závody a od té doby nás voda neuvě-
řitelně baví. Po rodičích to rozhodně nemáme. Ti byli spíš rekreační 
vodáci při sjíždění Vltavy a Sázavy. V brněnském klubu KK Spoj jsme 
byli vždy spolu a táhli za jeden provaz, vzájemně jsme se podporo-
vali a dostali na vrchol. Dnes je v oddíle spousta mladých závodníků 
a určitě v nás vidí vzor,“ pochvalovala si úspěšná rodačka z Řečkovic 
Martina Satková.

Richard Foltýn s využitím zdroje: brnensky.denik.cz

O  víkendu 16. a  17. června 2018 byly zakončeny soutěže všech 
věkových kategorií mládežnických a  žákovských družstev Jihomo-
ravského oblastního přeboru v národní házené. Těchto soutěží se již 
tradičně účastní družstva 1. NH BRNO - a  v  tomto ročníku si vedla 
velice úspěšně.

Družstvo dorostenců získalo pohár za první místo a zlaté medaile. 
Současně postoupilo na Mistrovství ČR 2018. Navíc Michael STUDE-
NÝ byl vyhlášen nejlepším obráncem oblastního přeboru a Jaroslav 
KILIAN se s 68 brankami umístil na druhém místě mezi střelci.

Sestava družstva: David Bárek, Michael Studený, Matěj Pulec, Jo-
náš Kryštof Míček, Marek Mottl, Jaroslav Kilian, Adam Sauer, Martin 
Pavlok, Jaroslav Šmid, Dominik Pernica, Matěj Písařík, Vojtěch Musil 
a Vít Šmerda. Trenéry byli Ing. Karel Fejfar a Tomáš Bárek.

Družstvo mladších žáků získalo pohár za  druhé místo a  stříbrné 
medaile. Jedná se o  smíšené družstvo kluků a  holek. V  hodnocení 
jednotlivců se umístili Miroslav Hájek na  druhém místě mezi bran-
káři, Kristián Belza na třetím místě mezi obránci a Gabriel Belza s 59 
brankami na třetím místě mezi střelci.

Sestava družstva: Michael Szabó, Miroslav Hájek, Alice Vášová, Ga-
briel Belza, Kristián Belza, Matouš Bumbálek, Daniel Doležal, Vendula 
Slívová, Michaela Slívová, Matěj Musil, Šimon Kvídera, Ella Kvíderová , 
Petr Jašek, Nikola Hermanová a David Gazda. Trenéry byli Jakub Kra-
tochvíl a Tomáš Bárek.

Družstvo přípravky získalo pohár za třetí místo a bronzové medai-
le. Rovněž se jedná o smíšené družstvo kluků a holek. V hodnocení 
jednotlivců David Gazda získal pohár pro nejlepšího hráče.

Sestava družstva: Nikola Hermanová, David Gazda, Michaela Kru-
picová, Dalibor Doležal, Gabriela Slívová a Damián Herman. Trenéry 
byli Jakub Kratochvíl a Ing. Dušan Sestrienka.

Blahopřejeme všem družstvům k získaným pohárům a medailím 
a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů.

Ing. Dušan Sestrienka

Přínosná  přednáška  
o demokracii  

u nás dříve a nyní
Přednáška  bývalého kolegy v  zastupitelstvu naší městské části 

pana JUDr. et PhDr.  Jaroslava Padrnose, CSc., přednesená v podve-
čer 23. května 2018 na téma „Rakousko, Rakousko-Uhersko a Česko-
slovensko – demokratická právní kontinuita“ vyvolala mimořádnou 
a zaslouženou pozornost.  Hned po skončení přednášky, na základě 
kuloárových debat a diskusí, mi bylo jasné, že právě doznělá přednáš-
ka si zaslouží mnohem víc než její pasivní vyslechnutí. 

Ta záplava informací, propojující obecně známá historická fakta 
s  méně známými či neznámými fakty z  oblasti jurisdikce, sociolo-
gie a  politologie, by měla být zachována jako výstižný koncentrát 
údajů, popisujících a  charakterizujících naši společnost od  začátku 
19. až do konce 20. století.  Proto oceňuji návrh Dr. Padrnose vytvo-
řit z  podkladů své přednášky písemný materiál, který může sloužit 
i jako výtečný doplňující učební text pro žáky a studenty základních 
a  středních škol. Pro mě osobně, jako Moravana, jsou přínosná ně-
která nepříliš známá fakta týkající se historie společnosti na Moravě.

Za zvláštní přednost  Padrnosova materiálu považuji z oficiálních 
pramenů citované pasáže věnované zakotvení demokratických práv 
člověka a lidské společnosti. A to od vydání Všeobecného zákoníku 
občanského v roce 1811 přes ústavy z let 1849, 1861, 1867, 1920 až 
po rok 1948, kdy veškerá demokracie končí přijetím Ústavy 9. květ-
na.  Je paradoxní, že teprve v roce 1993 jsme nabyli zákonnou cestou 
týchž základních občanských práv, jaká platila již několik let před po-
rážkou Napoleona u Waterloo.

Děkuji tedy Dr. Padrnosovi za  jeho příspěvek do našeho zpravo-
daje. Vzhledem k rozsahu celé stati nemůže být otištěn zmíněný text 
celý, proto jej zveřejňujeme na  internetové stránce www.reckovice.
info.  

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ

Sourozenci Satkovi – zleva Gabriela, Adam  a Martina  
(foto: archiv Martiny Satkové)
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Přestože se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad 
a četnost jejich vývozů, stává se, že jsou nádoby někdy přeplně-
né. SAKO Brno stav průběžně monitoruje a na situaci reaguje.

Společnost SAKO Brno musí čas od času řešit stížnosti na přeplně-
né popelnice. Hlavně u tříděného odpadu. A to i přesto, že některá 
stanoviště tříděného odpadu sváží až sedmkrát týdně a směsný ko-
munální odpad až třikrát týdně. „Důvodem, proč mohou být někdy 
kontejnery přeplněné, je fakt, že stále více Brňanů třídí odpad, za což 
jsme velmi rádi. Například loni se v  Brně vytřídilo o  279 tun plastu 
více než předcházející rok. Proto jsme také v roce 2017 ve městě do-
plnili 681 žlutých kontejnerů na plast, 633 kontejnerů na papír a 56 
kontejnerů na odkládání skla. Na vybraných místech jsme na tento 
trend reagovali i zvýšením počtu vývozů,“ uvedl ředitel společnosti 
SAKO Brno Karel Jelínek a zároveň požádal všechny Brňany, kteří třídí, 
aby papírové krabice a PET lahve sešlapávali. Nesešlápnuté totiž zabí-
rají zbytečně mnoho místa.

Kromě toho však existují i další důvody. Někteří podnikatelé a živ-
nostníci používají k  odkládání odpadu popelnice určené výhradně 
občanům města Brna. Zákon jim přitom ukládá, aby si zajistili svoz 
a  zpracování odpadu buďto individuální smlouvou s  dodavatelem 
služeb, anebo mají možnost zapojit se na základě smlouvy do obec-
ního systému. „Služby pro firmy poskytuje také společnost SAKO 
a všichni zájemci se o nich mohou informovat na našich webových 
stránkách nebo nám zavolat. Naši obchodní zástupci se pak už o vše 
postarají,“ uvedl Karel Jelínek. Dodal, že obchodní zástupci podnika-
tele také aktivně oslovují a nabízí jim vhodné řešení.

Bezproblémový svoz odpadu v  poslední době komplikuje i  do-
pravní situace v Brně, přestože posádky vyjíždějí v časných ranních 
hodinách, aby se vyhnuly kritické dopravní špičce. „Často se setká-
váme s  auty zaparkovanými v  křižovatkách, v  jednosměrných uli-
cích nebo dokonce přímo před stanovišti s kontejnery ve svozových 
dnech. Pak je samozřejmě velmi složité vyvézt kontejnery tak, aby 
zaměstnanci auta nepoškodili,“ podotkl Karel Jelínek.

Zástupci SAKO Brno proto po dohodě s nejužším vedením města 
a odborem životního prostředí vytipovali nejproblematičtější lokality 
a oslovili starosty jednotlivých městských částí, aby dosáhli společ-
ného cíle – čistého Brna. „Hledáme řešení, abychom zajistili optimální 
četnosti výsypů, objemy a počty nádob na stanovištích a dostatečný 
přístup k popelnicím a kontejnerům,“ dodal Karel Jelínek. 

Kromě toho SAKO Brno přichází s  novinkou – možnost úklidu 
stanovišť s kontejnery a popelnicemi mimo svozové dny. „Společně 
s odborem životního prostředí také pracujeme na vytvoření nových 
kontejnerových stání a  zlepšování kvality stanovišť s  popelnicemi 
na komunální odpad,“ popsal plány Karel Jelínek. 

Pokud i přesto Brňané narazí na přeplněný kontejner na tříděný 
odpad, mohou to nahlásit například pomocí mobilní aplikace „Třídění 
odpadu v Brně“, případně telefonicky na  lince 548 138 315. „Pokud 
člověk takto přeplněnou popelnici nahlásí, tak na místo vyšleme náš 
vůz do dalšího dne,“ slíbil na závěr Karel Jelínek. 

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 
SAKO Brno

Plné kontejnery ukazují, že lidé čím dál více třídí


