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LISTOPAD 2019

Podpora mateřských a  základních 
škol je jedním z  významných 
a  prakticky nikdy nekončících úkolů 
městské části. Staráme se o  školní 
budovy, zahrady či sportoviště. Letos 
bylo nejživěji na  Horáckém náměstí, 

kde jsme v  září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci 
dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych 
rád poděkoval vedení města Brna i  pracovníkům Brněnských 
komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem 
akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ 
Hlavní část prací spočívala v  přístavbě výtahu k  pavilonu 
„B“  budovy základní školy, aby byl umožněn snadnější pohyb 
imobilních žáků. Zároveň bylo v  každém ze tří nadzemních 
podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC. 

Z  úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ 
Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je 
využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, 
hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve  školním věku budou mít radost 
z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. 
V  pátek 6. prosince přivítáme v  areálu bývalého pivovaru 
za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci 
naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně 
Filipi za její nápad a jeho realizaci.  

Na  závěr svého článku připomínám, že od  1. do   
29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v  rámci 
tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími 
projekty jsou čtyři, které bude možné v  případě úspěchu 
realizovat na  území naší městské části. Předem děkuji za  jejich 
podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo zařadit se mezi 
nejúspěšnější projekty města.

Marek Viskot 
Váš starosta

Slovo starosty

Na své 12. schůzi 25. 9. 2019 rada městské části:
■ schválila výzvu k  podání nabídky na  realizaci veřejné zakázky 

na služby „Tisk zpravodaje ŘEČ“,
■ schválila program poskytování neinvestičních dotací neziskovým 

organizacím z  rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora na rok 2020,

■ schválila záměr pronajmout nebytový prostor v domě Novoměstská 
39-41,

■ schválila záměr propachtovat část pozemku v  k. ú. Řečkovice 
(zahrádka v lokalitě Podhájí III), 

■ schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky 
„Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ (přeložka 
rozvodů VO) nabídku předloženou společností CAVALON, s. r. o., 
Hapalova 22, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou 
společností,

■ schválila smlouvu o  nájmu nebytového prostoru v  objektu 
Měřičkova 46 (bývalá kotelna) s firmou VG GROUP INVEST, s. r. o., se 
sídlem Kolaříkova 1, 621 00 Brno,

■ souhlasila se záměrem SVJ Novoměstská 3, Žitná 21 a  Žitná 23 
na revitalizaci vnitrobloku a doplnění a údržbu zeleně u uvedených 
bytových domů, který bude předkládán k žádosti o získání dotace 
z  programu „Podpora oživení zeleně ve  vnitroblocích ve  městě 
Brně v roce 2020“.

Na své 13. schůzi 15. 10. 2019 rada městské části:
■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky malého 

rozsahu „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku předloženou společností 
Gill, s. r. o., se sídlem Hapalova 42a, Brno a  současně schválila 
smlouvu s uvedenou společností,

■ schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2020 ve dnech 7. – 
9. srpna a jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých 
hodů 2020 ve  složení: Mgr.  Marek Viskot, Mgr.  René Černý, Dana 
Filipi, Oldřich Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,   

■ schválila termíny, místo a dobu uzavírání sňatků v roce 2020,
■ schválila smlouvu o  nájmu zasedací místnosti zastupitelstva 

a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se spolkem VINNÁ LÓŽE Koštýř, 
zastoupeným p.  Ing.  Michalem Kováčem, se sídlem Pálavské 
náměstí 2, 628 00  Brno, za účelem uspořádání řízené degustace 
a souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora za  účelem propagace uvedené akce v  listopadovém čísle 
zpravodaje ŘEČ,

■ schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo uzavřené dne 25. 9. 
2019 se společností CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, 621  00 Brno, 
na  provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-
Řečkovice“ (přeložka rozvodů VO), spočívající v  prodloužení 
termínu dokončení díla a v navýšení ceny.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části
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DOTACE e-šalinkarta
Již třetím rokem Brňané využívají úspěšný dotační program na tzv. 

e-šalinkartu.
Dotace ve výši 1 425 Kč je poskytována od roku 2017 na zakoupenou 

elektronickou základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku MHD 
pro zóny 100 a 101. V letošním roce Oddělení motivačních programů 
Magistrátu města Brna eviduje již 33  000 žádostí, což představuje 
značný nárůst oproti předchozím rokům.

Žádost o dotaci lze podat přes ověřený uživatelský účet na webu 
www.brnoid.cz, a  to nejpozději do  60 dnů ode dne zakoupení 
jízdenky. Dotace je přiznána každému, kdo je v  Brně poplatníkem 
místního poplatku za  komunální odpad, není od  jeho placení plně 
osvobozen a nemá na tomto poplatku dluh. Více informací najdete 
na novém webu www.ekodotace.brno.cz.

Cílem dotace je motivovat občany, kteří k  pohybu po  městě 
využívají individuální automobilovou dopravu, aby dali přednost 
MHD a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Velké finále je tady!  
I letos dáme na Vás

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás 
postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. 
O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! 
Hlasovat můžete od  1. do  29. listopadu. Každý občan Brna má 
k dispozici 5 hlasů kladných a 2 záporné, přičemž jednomu projektu 
může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou 
ty, které získají nejvíce kladných hlasů a vejdou se v součtu do částky 
35 milionů Kč, která byla pro letošní ročník vyčleněna. Hlasovat lze 
elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na brnoid.
cz.  Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček 
Knihovny Jiřího Mahena nebo se za námi zastavte 13. listopadu mezi 
10. a 18. hod. na ústřední pobočce na Kobližné. 

Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora má ve  finále hned 
čtyři projekty! Řečkovicemi s  Járou Cimrmanem, navržený panem 
Františkem Pokorným, Nová krytá sportovní hala v  Řečkovicích 
od  pana Petra Lesenského, Víceúčelové hřiště Boskovická od  pana 
Josefa Jelínka a  Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt, navržený 
panem Michalem Polanským, který navrhl i  projekt pro celé Brno 
Ušetři vodu a zalej strom!

Na  facebookové stránce Dáme na  vás můžete zhlédnout videa 
všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme 
na vás!

Kancelář participace

Participativní rozpočet

Dáme na vás

Hlasujte! 
od 1. do 29. 11. 2019
na damenavas.brno.cz  a brnoid.cz

Brno_hlasujte_inz_89x50.indd   1 19.09.19   14:19

Nesouhlas s návrhem změn 
Územního plánu města Brna

Jak jistě mnozí z Vás víte, město Brno stále nemá vypracován 
a  schválen územní plán, který je pro rozvoj každé městské 
aglomerace velmi důležitý. Z toho důvodu jsou celá léta ze starého 
územního plánu vyjímány návrhy na  změny, které jsou poté 
projednány a následně schváleny či zamítnuty. Návrhy na změny 
podávají obce, města, kraje, podnikatelské subjekty, fyzické 
osoby apod. To byl také případ navrhované změny Územního 
plánu města Brna, týkající se plánované výstavby v  Jehnicích, 
o kterém jsem Vás před časem v Řeči informoval. Naše stanovisko 
bylo nesouhlasné, zejména kvůli zvýšené frekvenci dopravy 
v Řečkovicích, ale zejména na Mokré Hoře.

Bohužel musím konstatovat, že s návrhy změn územní plánu se 
doslova, dovolte mi ten výraz, roztrhl pytel. Magistrát města Brna, 
resp. Odbor územního plánování a  rozvoje vydal návrh Změn 
Územního plánu města Brna (ÚP) vybraných ke  zkrácenému 
postupu řízení. Vedení naší městské části prostřednictvím 
rady městské části (RMČ) nesouhlasí se dvěma navrhovanými 
změnami. Jedná se o  rozšiřování ploch pro výstavbu v  Ořešíně, 
bez řešení dopadu dopravní obsluhy na  obydlené území 
v Řečkovicích a Mokré Hoře, a to za situace, kdy v k. ú. Ořešín je 
značná část ploch dosud nezastavěná a jedná se tak o rozvoj jedné 

městské části na úkor druhé, což je, dle našeho názoru, v rozporu 
s úkoly a cíli územního plánování. Důvody jsou tedy stejné jako 
v  případě plánované výstavby v  Jehnicích. Druhé nesouhlasné 
stanovisko přijala RMČ v případě návrhu změn při ulici Měřičkova 
(objekt bývalých jeslí vedle mateřské školky). Důvodem je 
nerespektování podmínky požadované pro stanovení míry 
využití území. Zastupitelstvo městské části v minulosti souhlasilo 
s pořízením změny ÚP s podmínkou IPP (index podlažní plochy) 
0,7. Nový návrh na  změnu stanovuje IPP 1,5, což považujeme 
za  nepřijatelné, umožnilo by to zástavbu ve  hmotě neslučitelné 
s charakterem okolní zástavby. Dotčený pozemek je umístěn mezi 
plochou s řadovými rodinnými domy se zahradami a pozemkem 
s  budovou mateřské školy. Zmíněná stanoviska jsem jménem 
městské části přednesl na veřejném projednání výše uvedených 
změn ÚP a  budou doručena i  písemně Odboru územního 
plánování a rozvoje MMB. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Gymnázium Brno-Řečkovice
nabízí volné pracovní místo pomocné kuchařky do školní jídelny 

na hlavní pracovní poměr. Nástup ihned nebo dle dohody.
Požadujeme zdravotní způsobilost, praxe ve školní jídelně výhodou.

kontakt a bližší informace:  
Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno

kontaktní osoba: 
Leona Hejčová, tel.: 734 313 098, 549 274 011, hejcova@gyrec.cz



3Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Měsíc říjen byl na  radnici také ve  znamení spuštění nového, 
a zatím pilotního cyklu přednášek s odborníky z univerzit na různá 
odborná témata, podávaná populární formou. Smyslem této nové 
iniciativy je rozšířit nabídku volnočasových aktivit v  městské části 
a  nabídnout občanům také možnost bezprostředního kontaktu 
s  aktuálními poznatky a  informacemi ze světa vědy a  výzkumu. 
Hned na první přednášce jsme přivítali dr. Miloše Gregora z Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity, který přednášel o  velmi 
aktuální problematice „fake news“ a dezinformací a také o aktuálně 
řešených projektech na  tato témata, se kterými se dostal jeho tým 
nejen za  hranice naší země či za  oceán, ale i  do  televize. Druhá 
přednáška v  pořadí s  Ing.  Hanou Lipovskou z  Ekonomicko-správní 
fakulty Masarykovy univerzity o  fungování mechanismu cen byla 
bohužel z  organizačních důvodů na  straně přednášející zrušena. 
Přednáška se uskuteční v  novém termínu, který bude oznámen. 
V  listopadu nás čeká přednáška dr.  Ivy Hrnčiříkové z  Fakulty 
sportovních studií Masarykovy univerzity na  téma jak se zdravě 
stravovat. Pokud bude o tento typ přednášek zájem, od nového roku 
navážeme dalšími tématy. Přednášky se konají ve spolupráci s místní 
pobočkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde si lze i některé knihy 
publikované přednášejícími vypůjčit. Budeme rádi i za Vaše náměty, 
připomínky či ohlasy k  těmto přednáškám, které mi můžete sdělit 
buď osobně, nebo zaslat elektronicky (flphrz@gmail.com).

Filip Hrůza, místostarosta

Květinové záhony
Brno má už tři roky projekt na předcházení vzniku odpadu. 

Zachraňuje staré věci a vybralo se v něm přes půl milionu na sázení 
květin.

Už třetím rokem funguje v některých brněnských sběrných 
střediscích prodej starých funkčních věcí. Lidé zde mohou odkládat, 
nebo naopak za symbolickou částku pořídit nádobí, knihy, obrazy, 
hračky, sportovní potřeby, zkrátka vše, co se jednomu jeví jako 
nepotřebné a druhému ještě poslouží nebo mu udělá radost. Za 
symbolických 10 korun si tak můžete pořídit třeba hrníček jako 
vzpomínku na mládí nebo si levně vybavit začínající domácnost. 

Vybrané peníze používají pracovníci Veřejné zeleně města Brna na 
výsadbu květin. Od roku 2016 tak Brňané přispěli více než 515 tisíci 
korun, které pomohly vysázet 477 m2 trvalkových záhonů, 608 m2 
květnatých luk a přes 55 tisíc cibulovin. Například květinové záhony 
na Poříčí, Rostislavově náměstí nebo Dobrovského tak vyrostly právě 
díky tomuto projektu.

Počáteční inspiraci nalezl iniciátor tzv. re-use projektu Martin 
Vaněček ve Vídni, a Brno bylo prvním českým městem, kde se 
projekty vracení věcí zpět do života rozběhly. „Na sběrných střediscích 
končí mnoho věcí, které mají kulturní či řemeslnou hodnotu, jsou 
z  kvalitních materiálů, skrývají v  sobě nostalgii minulosti, příběhy 
domácností, ve kterých léta sloužily. Město Brno tyto kulturně 
ekologické aktivity podporuje. Nabízet občanům možnost zamyslet 
se nad koloběhem života, zastavit se a potěšit se výrobky, které jsme 
třeba měli, když jsme byli malí, nebo jsme po nich toužili, se nám jeví 
smysluplné,“ říká předseda představenstva společnosti SAKO Filip 
Leder.

Projekt je jedinečný v tom, že přispívá k ochraně životního 
prostředí a zároveň může pomoct brněnským rodinám vybavit 
domácnost, i když staršími věcmi. Kromě toho odložené věci stále 
častěji ze záliby používají lidé, kteří je pozměňují nebo úplně mění 
původní funkci předmětů a dávají jim nový význam.

„Projekt na předcházení vzniku odpadů ideálně doplňuje systém 
nakládání s  odpady ve městě Brně. Ten je ojedinělý nejen tím, že 
brněnské odpady jsou u nás materiálově i energeticky využívány, ale 
také množstvím sběrných středisek, které zvyšuje dostupnost třídění 
pro každého občana. Středisek je u nás celkem 37 a projekt re-use 
funguje na 6 z nich,“ uzavřel Filip Leder.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 
SAKO Brno, a.s.

V  sobotu 5. října přivítali starosta Marek Viskot a  místostarosta  
Filip Hrůza 23 nových občánků Řečkovic a Mokré Hory. 

Po slavnostním projevu pana starosty stvrdili rodiče uvítání svých 
dětí podpisem v pamětní knize. Slavnost provázali svými hudebními 
vystoupeními Maruška Soběslavská a  bratři Jakub a Tomáš Smeka-
lovi, žáci Základní umělecké školy Universum. Děkujeme všem, kteří 
se letos vítání občánků zúčastnili, a přejeme šťastným rodičům vše 
nejlepší. Další vítání se uskuteční příští rok na jaře.

Lucie Říhová, ÚMČ

Říjnové vítání občánků

V říjnu odstartoval pilotní cyklus 
přednášek s odborníky z univerzit

Povinné čipování psů
Upozorňujeme na  novou zákonnou povinnost, platnou  

od 1. ledna 2020. Od této doby by měl být každý pes označen  
mikročipem. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají  
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Neoznačeným  
psům nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné  
a majiteli může být uložena pokuta.                                            -red-

Dne 27. listopadu 1931 byl na ustavující schůzi založen fotbalový 
klub SK Řečkovice. Současně byl i přihlášen do Československého fot-
balového svazu. Klub navazoval na působení klubu s názvem “Mokrá 
Hora”, který hrával v  letech 1920-1923. Na  internetových stránkách 
SK Řečkovice se můžeme dočíst, že výkony předváděl klub pěkné, ale 
činnost již po třech letech ukončil z finančních důvodů. Fotbalisté se 
tak až do roku 1931 účastnili jen přátelských utkání. 

Pozemek (dnes zde najdeme Lachemu), kde bylo vybudováno 
domácí hřiště, byl pronajat od velkostatku Schönburg-Hertenstein.

Prvním předsedou se stal učitel František Kolařík. Nově vzniklý 
klub byl zařazen do  lll. třídy,  dařilo se mu, a  již v  roce 1936 vyhrál  
l. B třídu.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... 
něco pro příznivce fotbalu...
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Knížky k sametu a v plyši
Vážení a milí literární gurmáni,
v listopadu se všude slaví 30. výročí sametové revoluce a my jsme si 
pro Vás k tomuto tématu připravily nejen řadu zajímavých knižních 
titulů, ale i výstavu a vědomostní kvíz.
Výstava se týká ekologického centra Písečník, které se sice nenachází 
na  území Řečkovic, ale svým přesahem má jistě co říci i  našim 
občanům. Písečník se nachází mezi Lesnou a  Černými Poli a  slouží 
široké veřejnosti jako inspirační a  zážitkové centrum s  důrazem 
na ekologii. Pokud Vás zajímá tradice a činnost jednoho ze segmentů 
ekologického hnutí v  Brně, určitě si přijďte prohlédnout zajímavé 
tisky a exponáty a jistě navštivte i Písečník, z Řečkovic to není daleko.
Inspirativní a  zábavný chce být i  náš vědomostní Sametový kvíz, 
který jsme připravily pro děti i  dospělé. Čeká na  Vás několik 
zajímavých otázek, z nichž některé Vás určitě překvapí, protože 30 let 
je 30 let a některé věci už jsme zapomněli nebo nám dnes připadají 
samozřejmé. Z každé kategorie, tedy z dětí i dospělých, vylosujeme 
tři soutěžící, kteří od nás dostanou hodnotnou knížku.
A nyní již k našim tipům. Pokud chceme mluvit o knihách, které se 
nějakým způsobem váží k době sametové revoluce, době těsně před 
ní a též těsně po ní, musíme zabrousit mezi české autory. V praxi se 
setkáváme s tím, že někteří čtenáři vůbec nečtou českou literaturu, a to 
nám přijde škoda, myslíme, že i čeští autoři dokážou mile překvapit. 
Myslíme, že zkusit třeba Jana Nováka, Petra Šabacha, Emila Hakla, 
Jiřího Hájíčka či Jaroslava Rudiše, z  žen například Petru Hůlovou 
nebo Petru Soukupovou, to vůbec není špatné. Novákův Děda je 
velmi silný a  zajímavý příběh sedláka, kterému komunisti zabavili 
pole, louky, maštale s  koňmi, veškerý majetek, o  který se poctivě 
staral. Příběh o  tom, jak je vůbec možné se s  takovým neštěstím 
vyrovnat. Šabachův Občanský průkaz, jenž byl i skvěle zfilmován, je 
zase připomínkou toho, jak se tu žilo za „totáče“, čtivou formou, místy 
groteskně smutnou, připomene, co všechno jsme zažívali před rokem 
1989. Haklova Skutečná událost připomíná existenciální thriller 
s  milostným příběhem, autor zaujme velmi osobitým, zvláštním 
básnickým jazykem. O  Jiřím Hájíčkovi možná mluvit nemusím, 
asi jste si nenechali ujít jeho Rybí krev, ale neméně výborné čtení 
je i  Selský baroko, román o  křivdách, které nebudou a  neměly 
by být nikdy zapomenuty. A  nakonec úplný skvost – Rudišova 
Národní třída. Výborně napsaný román té doby, kdy se vše lámalo 
a zvonilo klíči, a když už si myslíte, že jste vše pochopili, vše se otočí 
o sto osmdesát stupňů. I knihy Petry Hůlové nejsou žádný čajíček, 
udeří Vás rovnou na solar. Její depresivní a kritické oko je možná pro 
někoho příliš, ale určitě je lepší se na sebe pořádně podívat ze všech 
stran než si něco nalhávat. Její útlé knížky Čechy, země zaslíbená 
a Strážci občanského dobra už svými názvy říkají vše. Další skvělou 
sondou do  našich životů jsou knížky Petry Soukupové. K  moři, 
Zmizet a Marta v roce Vetřelce jsou bravurně vyprávěná díla, která 
Vás strhnou a už nepustí. Toto je jen pár tipů na dobré české romány, 
které čerpají ze života, jsou uvěřitelné, protože mluví o tom, co my 
všichni známe. 
Samet v literatuře pro děti v nás evokuje zvířátka, plyšáky. Typickým 
příkladem je medvídek. Máme jich spoustu. Medvídek Kuma, 
Medvídek Míša, roztomilé vyprávění Kde zůstal medvídek Bobík? 
A  snad nejslavnějším medvědem je Medvídek Pú. S  medvídkem 
Pú máme tolik krásných příběhů, že by mohl mít svoji samostatnou 
polici.  Originální textem i  obrazovou částí je Kuky se vrací Jana 
Svěráka. Plyšový Kuky zažívá úžasná dobrodružství a  překonává 
přetěžké překážky. I film o Kukym je skvělý, ale knížka je ještě lepší. 
Všechna zvířátka, nejenom medvědy, pojme Dětský zvěřinec Pavla 
Brycze. Jde o  13 příběhů, které děti znají z  televizních večerníčků, 
o zvláštním zvěřinci, kam rodiče posílají své děti, které se proměnily 
ve  zvířata. Ředitel tohoto zvěřince vypráví o  tom, jak se to stalo, 
a hlavně jestli a jak se mohou zase změnit v děti.  Posledním tipem 
je knížka Neotvírat!!! Kouše Charlotte Habersackové. Když dětem 

přijde domů balíček a  rodiče jim zakážou ho otvírat, tak co se asi 
stane? Neposlechnou a z balíčku na ně vyskočí plyšový Yetti. Autorka 
napsala netradiční a skutečně vtipnou a zábavnou pohádku. No, tak 
myslíme, že se děti mají na co těšit.
My se zase budeme těšit na  to, že se budeme vídat i  nadále, 
na prosinec pro Vás připravíme Literární chuťovky v praxi, abychom 
Vám daly co možná nejvíce tipů na knižní vánoční dárky, a  těšit se 
můžete i na krásnou výstavu Ateliéru pro kočku. Přály bychom si, aby 
pro Vás byla knihovna místem, kde si můžete popovídat, vyměnit si 
tipy na dobrou četbu, prohlédnout si zajímavou a krásnou výstavu 
a  do  budoucna počítáme i  s  Občasnou Literární kavárnou, občas 
Vám připravíme něco zábavného, tematické čtení, antistresové 
omalovánky, sudoku či křížovky a k tomu Vám uvaříme dobrou kávu 
nebo čaj. Naším cílem je být tu pro Vás. 
Přejeme Vám krásné podzimní dny.

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
12. listopadu a 27. listopadu 

v 18.00 hodin v sále školy

ADVENTNÍ KONCERT
1. prosince v 16.30 hodin 

v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v listopadu 2019:

13. 11. v 18 hod.
Oborový koncert oddělení dechových nástrojů

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

19. 11. v 18 hod.
KONCERT K 30. VÝROČí SAMETOVé REVOlUCE

20. 11. v 18 hod.
Koncert z díla Petra Bazaly

27. 11. v 18 hod.
Oborový koncert oddělení strunných nástrojů

28. 11. v 18 hod.
Žákovský koncert 

Koncerty se konají v sále školy, Palackého tř. 70

Srdečně zve 
Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor
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Harmonizační obrazy
lenka Havlíková

V  říjnu v  Galerii Na  radnici přivítáme výtvarnici paní Lenku 
Havlíkovou. Paní Lenka je absolventkou brněnské konzervatoře 
a  působila jako dlouholetá členka souboru Janáčkovy opery 
Národního divadla v  Brně. Již od  dětství se u  ní projevoval vedle 
hudebního nadání výrazný výtvarný talent, cit pro kresbu, šperkařství 
a umělecký design. Posléze dospěla k automatické kresbě  a dnes už 
zaujímá pevné místo mezi autory pracujícími technikou automatické 
kresby. Autorka výstavy nám předkládá tzv. harmonizační obrazy. 
Z  pozadí jemné barevnosti vykvétají vesmírné květy, vyvstávají 
symbolické bytosti, před divákem se otevírají průhledy do snových 
krajin. A je jen na návštěvníkovi výstavy, aby skryté myšlenky, které 
jsou v obrazech obsaženy, nalézal, poznával a přijímal.

Z obrazů Lenky Havlíkové tryská obdiv k silám přírody. Úchvatný 
je její cyklus Živly. Její umění vyvěrá z  čistého srdce, zanechává 
v nás klid, duševní vyrovnanost, inspiruje k meditacím a fantazijním 
představám.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 15. listopadu v 17 hodin 
a potrvá do neděle 24. listopadu 2019. Otevřena pro veřejnost bude 
každý den od 14 do 17 hodin. 

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

Vladislav Musil, předseda komise

Pod půlnočním sluncem
MUDr. Petr Bouchal

Od  22. listopadu 2019 přivítáme v  chodbách přízemí radnice 
výstavu kardiologa a amatérského fotografa Petra Bouchala. Výstava 
má podtitul Fotografie z ostrovní země daleko na severu.

Modré nebe, voda a  její přetváření v  barevný, modravý led, 
nezvyklé nekonečné bílé hory a  černé skály, padající ledovce, 
mroži a  medvědi, barevné domy a  lodě, na  jedné straně zázraky 
dnešní techniky a  na  druhé drsný život traperů, ukázka, jak se žije 
v  hlavním městě Longyearbyenu nebo také v  ruském hornickém 
městě Barensburgu, také zážitek ze skimaratonu, nejsevernějšího 
běžeckého závodu na světě.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 22. listopadu v 17 hodin 
v  zasedací místnosti v  přízemí radnice. Výstava je neprodejní a  je 
možné ji zhlédnout v úředních hodinách do konce ledna 2020.

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

Vladislav Musil, předseda komise

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve všechny, kteří si chtějí zpříjemnit adventní čas, na 

ADVENTNÍ KONCERT
v podání kvarteta violoncellistů 

SOLITUTTICELLI 
Koncert se uskuteční již tradičně 

v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích
dne 10. prosince 2019 v 18.00 hodin.

Slovem provází člen kvarteta pan Rudolf Mrazík.
Přijďte strávit pár hezkých chvil.

Radnice

pondělí  2
5. 11. 2019

v 16.00 hodin
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KKLLUUBB  JJOONNÁÁŠŠ  ZZVVEE  VVŠŠEECCHHNNYY  DDĚĚTTII  NNAA  

 

7. 11. 2019 v 17.00 hod. 

Sraz: Vážného 6, Brno – Řečkovice 

Akce je vhodná pro děti od 5 let. 

ŘEČKOVICKÝ  
VÁNOČNÍ STROM 
KDY: 2. 12. 2019
 v 15.00 hodin
KDE: vedle kostela před  
 Vavřineckou restaurací

Vystoupí děti z mateřských  
a základních škol  
MČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora 

Radnice městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
pořádá již tradiční akci 

Teplý čaj, občerstvení  
a drobný dárek pro děti zajištěn
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POSlEDNí VOlNá MíSta V KROUžCíCH:

Mladý da Vinci
Výtvarný kroužek je určen pro všechny děti, které mají zájem o netradiční výtvarný 
projev a výtvarné umění. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné 
umění. Snažíme se dětem v  průběhu lekcí přiblížit experimentální a  netradiční 
tvorbu, která se odlišuje od  zažitých a  konvenčních přístupů. Naším cílem je 
podpořit pozitivní zážitek z  tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a  rozvoj 
kreativity a  zájmu o  umění. Důraz je kladen na  vytvoření přátelského kolektivu 
s příjemnou tvůrčí atmosférou. 
Termín pondělí 13:30 až 15:00 M. Bláha 775 389 299

Rybáři. Teorie a praxe českých vod
Rybářský kroužek je určen pro děti, které chtějí získat základy rybaření a chtějí se 
rozvíjet v  pokročilých rybářských dovednostech, různých technikách lovu a  mají 
třeba i  zájem o  rybářské soutěže (poslední není podmínkou). Kroužek je hlavně 
zaměřen na to, aby děti získávaly praktické zkušenosti. Hlavní prioritou kroužku je 
vychovat mládež v duchu sportovního rybolovu a nejen vychovat vyspělé závodníky 
v rybolovných technikách, ale také vychovat osoby, které se budou s úctou chovat 
k přírodě a respektovat rybářský řád.
Termín úterý 17:00 do 18:00 J. Bartoň 603 800 935

NOVINKa V NaŠí NaBíDCE:
Krásná a fit po porodu
Nabízím speciální cvičení pro maminky po  porodu. Je zaměřen na  břišní svaly, 
zejména rozestup břišních svalů (diastázu), posílení pánevního dna a  hlubokého 
stabilizačního systému, cvičení zad a  zlepšení celkové kondice, přizpůsobené 
na  míru každé cvičence. S  cvičením je dobré začít co nejdříve po  porodu, aby se 
tělo dostalo do formy. Po porodu je důležitý vhodných výběr cviků a důraz je kladen 
na  správnost provedení cviku. Důležitým aspektem je také pravidelné opakování 
cviků.
Termín středa 9:30- 10:30, vede: Dita Pivoňková,  
tel.: 608 450 484, pivonkova.dita@centrum.cz

aKCE:
Dýňová slavnost: 2. 11. 2019, čas: 15.00 až 17.30 hodin
Přijďte s  námi oslavit příchod podzimu. Nebude chybět tradiční dlabání dýní, 
výroba podzimních dekorací a  připravena bude i  ochutnávka dýňových specialit, 
jejichž výrobu si můžete i sami vyzkoušet.
Jednotlivé dílničky budou zpoplatněny částkou 30 Kč.

Uspávání ježečků s Klubem Frikulín:  
8. 11. 2019, čas: 9.30 až 11.30 hodin
Naše tradiční podzimní akce pro děti navštěvující náš Klubík Frikulín. Společně 
si zazpíváme, zahrajeme hry, vyrobíme si ježečka, kterého s  písničkou uložíme 
k zimnímu spánku na naší zahradě.

Uspávání ježečků: 15. 11. 2019, čas: 9.30 až 11.30 hodin
Naše tradiční podzimní akce, na kterou jsou srdečně zváni nejen rodiče a prarodiče 
dětí navštěvující náš Klubík Frikulín, ale i další kamarádi. Společně si zazpíváme, 
zahrajeme hry, vyrobíme si ježečka, kterého s písničkou uložíme k zimnímu spánku 
na naší zahradě.

Vánoční jarmark: 30. 11. 2019, čas 15.00 až 18.00 hodin
Přijďte oslavit první adventní víkend k nám do Frikulínu. Čeká vás již tradiční setkání 
u něčeho dobrého k jídlu a pití, můžete si zakoupit první dárečky u našich stánků 
nebo si vyrobit adventní věnec či spoustu jiných výrobků v naších dílničkách. Cena 
dílniček je 30 Kč, cena dílničky s výrobou vánočních věnců je 250 Kč (nutný vlastní 
korpus). Těšíme se na vás!

Bližší informace na webu.

Pro další informace kontaktujte: 
Ivanu Bláhovou, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz. 

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

Srdečně zveme na tyto akce: 

PŘEDVáNOČNí KERaMIKa
Středa 20. 11. 2019, 18.15-19.45 hodin
Bude možno věnovat se volné tvorbě - ideální 
v předvánočním čase - nebo pod vedením lektorky zhotovit 
sadu nádob typu tácy, mísy a misky, zapékací nádobky... 
s možností aplikací stylových obtisků na vybrané kusy, 
po jejich vypálení. V ceně je 250 g hlíny, 2 výpaly a glazování. 
(Je potřeba dojít cca za 14 dní dle domluvy s lektorkou 
a výtvory si naglazovat).
Cena: dítě školák samostatné: 300 Kč, dospělý: 400 Kč

aDVENtNí VĚNCE a DEKORaCE
SOBOta 30. 11. 2019, 10.00-13.00 hodin
Výroba adventních věnců a dekorací z přírodních materiálů, 
kombinace se stuhami, chvojím atp. Svíčky, pokud chcete tuto 
možnost, je potřeba si donést předem nebo pořídit později 
samostatně dle vašich estetických představ. 
Cena: dítě školák samostatné: 200 Kč, dospělý: 300 Kč
Věnců či dekorací je možno si za příplatek pořídit více kusů.

Je potřeba se na akce objednat předem, akce se uskuteční 
od 5 nahlášených zájemců.

Více informací: www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

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

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

ČTVRTEK 
21.11.2019 

9:00 
- 

15:00 

 

 Terezy Novákové 62a,  
621 00 BRNO (2. patro) 
 

 Na místě je možné zakoupení 
drobných dárkových předmětů, 
které vyráběli obyvatelé Domova 
Tereza. 

 Exkurze skupin (nad 5 návštěvníků) 
probíhají po předchozí domluvě 
výhradně v dopoledních 
hodinách. Jste srdečně zváni. 
Další informace na tel. čísle 
549 275 855 
 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Tereza 

Vás srdečně zve na 

Podporují nás:  
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Evropský školní sportovní den 
v naší mateřské škole

Klesající potřeba pohybu u  dětí, nedostatek sportovních aktivit, 
sklony k obezitě, nízká odolnost vůči zátěži. Jsme si vědomi tohoto 
celosvětového fenoménu, proto pohybové aktivity v  naší MŠ 
zařazujeme několikrát v  průběhu celého dne.  Snažíme se děti 
motivovat ke sportu, zejména pak k přirozenému pohybu. Poslední 
zářijový pátek byla našim dětem nabídnuta další sportovní aktivita.

Společně jsme se zapojili do  projektu Evropský školní sportovní 
den. Děti strávily dopoledne plné netradičního sportování. Pod 
vedením učitelek a  trenéra lyžařské školy se děti po  společné 
rozcvičce zapojily do plnění disciplín přiměřených jejich věku např. 
běhu, slalomu, přeskakování překážek, cvičení na bossu, her s míčem 
apod. Celé dopoledne panovala veselá atmosféra a  všechny děti 
po  ukončení odcházely spokojené a  naplněné sportovními zážitky. 
Zkrátka jsme naplnili naše společné motto dne: „Správný kluk 
i správná holka ví, že sport je vhodný pro zdraví!“

Těšíme se na další podobné zážitky.
Mgr. Romana Kračmerová, ředitelka MŠ Brno, Kárníkova 4

Placená inzerce

DÁRKOVÉ POUKAZY
K ZAKOUPENÝM BRÝLÍM  

OBDRŽÍTE HODNOTNÝ VOUCHER
  (kino, knihy, wellness, divadlo)

Těšíme se na Vánoce

Palackého nám. 2, Řečkovice • Platí do 31. 12. 2019

pan nekuda.indd   1 11.10.2019   11:42:01

Placená inzerce

—
Hledáme nové parťáky 
do výroby!

• Slušné peníze 
• Náborový příspěvek až 20 000 Kč
• Volné víkendy 
• Pracovní doba 7,5 hod
• Jistota práce a mzda včas
• Doporuč kámoše a získej 15 000 Kč 

Za zavolání náborářům nic nedáš:
• Lukáš: 703 433 823
• Nikol: 703 433 661

Nebo piš: abb.prace@cz.abb.com

abb.cz/kariera

Jsme ABB – světový lídr v technologiích pro automatizaci a energetiku.

Vyplňte formulář na adrese severka.cz/mikulas
s Vašimi údaji a krátkou zprávou pro Mikuláše.
 
Dotazy směřujte na lucka@severka.cz nebo
na telefon 773 126 661.
 
Vaši vedoucí z 10. PTO Severka

MAMINKY A TATÍNKOVÉ! JIŽ  TRADIČNĚ
MŮŽE K VÁM DOMŮ  PŘ IJÍT MIKULÁŠ SE
SVÝMI POMOCNÍKY.

čtvrtek 5. prosince 2019
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MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce, sádrokartony, podlahy. Platba 
hotově = Sleva 250 Kč! Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316
MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, Banskobystrická 34, Tel. 607 969 892
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ul. Husitská 14.  
Nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy,  
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte 
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18 jsme tu pro Vás.
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151
HODINOVÝ MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou 
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.
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

MED lesní od včelaře dovezu až domů 170 Kč/kg. T: 728657361
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel: 797 676 748
HLEDÁM byt v Brně – stav nezáleží. Investice. Do 5mil.  
Tel: 604 126 970
KOUPÍM RD v Brně. T: 603 911 494
KOUPÍM garáž zn. spěchá, Tel: 724 660 692
BEATRICE kosmetický salon, NOVĚ otevřeno, Vážného 15, 
Brno-Řečkovice. Nabízíme: * Kosmetické ošetření – 13 druhů. 
*Epilace Lyconem – bezbolestná epilace australskými vosky. 
*Laser Orionis – konzultace, ošetření – jizvy, strie, akné… 
SLEVA 150 kč při 1. kosmetickém ošetření nad 500 Kč.  
Diamant. dermabraze nebo fotonová terapie v každém ošetření  
v ceně. Vzorky kosmetiky ALCINA při každé návštěvě. 
Objednávky na T: 603 717 258, email: dofkova9@seznam.cz 
www.salon-beatrice.cz
PŘIJMEME prodavače na HPP nebo DPP pro prodejnu potravin  
Žabka (nástup možný ihned) v nově postaveném objektu na  
konečné tramvaje č.1 v Řečkovicích. Kontaktujte nás telefonicky  
702 022 033 nebo mailem hd@edegroup.eu
Koupím garsonku/byt 1+kk až 2+1. Telefon: 604 508 585  
Rodina hledá byt 3+1 a větší. T: 602 185 147
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 602 102 038
Kosmetika, pedikúra, Vážného 21, Řečkovice, T: 775 139 840
PRODÁM obkladačky bílé a bílé se vzorem 15x15 cm  
a dlaždice 20x20 cm. Brno-Řečkovice. T: 777 046 234
JÓGA v Řečkovicích – otevřené lekce každé úterý 16:00-17:00 
Vinyasa flow, 17:30-19:00 Jemná jóga. ZŠ Eduard, 
Terezy Novákové 64, Brno. Podložky s sebou, vhodné  
i pro začátečníky. Více info na FB Jóga s Hruškou.
Trafika v Medlánkách u vozovny DPmB přijme prodavačku 
na výpomoc, nejlépe důchodkyni. 2-3 dny v týdnu. 
Praxe, výhodou. Tel.: 608 223 345

PLACENÁ INZERCE
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Sportovní program na LISTOPAD:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
2.11. SK Řečkovice : Bosonohy B 11:00 hod.

Futsal – 2. C třída muži (sportovní areál Orel Řečkovice)
3.11. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
- 3. třída muži
2.11. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – EuroCup women (nová hala)
6.11. KP Brno : Enea Gorzów 17:00 hod.
– ženská basketbalová liga
23.11. KP Brno : Chomutov 15:30 hod.

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
2.11. VK KP Brno : Šelmy Brno 18:00 hod.
16.11. VK KP Brno : Olymp Praha 18:30 hod.
30.11. VK KP Brno : Šternberk 17:00 hod.

Házená – extraliga mužů (stará hala)
9.11. SKKP Brno : Maloměřice 18:00 hod.
27.11. SKKP Brno : Nové Veselí 17:00 hod.
30.11. SKKP Brno : Hranice 12:00 hod.

Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
11.11. HELAS Brno : Vysoké Mýto 19:30 hod.
22.11. HELAS Brno : České Budějovice 19:30 hod.

Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
1.11. Zbrojovka Brno : Vyšehrad 19:00 hod.
8.11. Zbrojovka Brno : Prostějov 19:00 hod.

Termínovou listinu na  měsíc PROSINEC zasílejte nejpozději do  15.11.  
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

ZŠ Horácké fandí sportu
Hned na začátku školního roku si naše škola připsala tři úspěšné 

sportovní akce. Na prvním místě bychom rádi zmínili setkání s naší 
žákyní, vícemistryní Evropy a  olympioničkou v  zápase, Adélou 
Hanzlíčkovou. Povídali si s  ní žáci sportovních skupin, ti odvážní 
s  ní poměřili své síly a  zvládli i  krátké utkání. Odpoledne se této 
akce mohli zúčastnit i  dospělí. Oba programy doprovázela krátká 
vystoupení našich sportovců. Za  podporu rozvoje sportu dostala 
paní ředitelka, paní zástupkyně i  členové TAK Hellas Brno ocenění 
v podobě medaile.

Ovšem nejen zápasem se může naše škola prezentovat. Po velmi 
dobrých výsledcích v  jednotlivých utkáních žáci prvního stupně 
zapíchli Horáckou vlajku i na pomyslný vrcholek brněnského futsalu, 
žáci druhého stupně získali pěkné druhé místo.

Každoročně sklízíme také pěkné výsledky v  Bězích brněnské 
mládeže. V  průběžném hodnocení získal první stupeň páté místo 
a druhý stupeň se může pochlubit průběžným druhým místem.

A  že si naši žáci vyzkoušeli i  pohled z  koňského hřbetu, svědčí 
následující fotografie.

Mgr. Pavel Kučera

VElKé PODĚKOVÁNí za malý skutek
Touto formou vyjadřujeme velké poděkování zaměstnancům 
oddělení životního prostředí, kteří ve velice krátkém čase zajistili 
odstranění propadlého chodníku vedle šachty odpadních 
vod před vchodem do  našeho bytového domu Kárníkova  
16. Po  zdokumentování stavu a  provedení kamerové zkoušky 
odpadního potrubí následovalo urychlené provedení opravy 
dlažby chodníku. Ještě jednou díky.

Obyvatelé bytového domu Kárníkova 16
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