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Vážení spoluobčané,
máme za  sebou volby do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná 
se o  volby nejvýznamnější, což se projevuje 
i  na  volební účasti. Děkuji všem, kteří se 
k  volebním urnám dostavili. V  Řečkovicích 
a Mokré Hoře tak učinilo více než 73 procent 
oprávněných voličů, což téměř o  8 procent 

převyšuje celostátní průměr. Velmi si toho vážím.
Bez ohledu na  nejvyšší politiku pokračoval v  předchozích týdnech 

běžný pracovní život také na  naší radnici. Na  konci září proběhlo 
slavnostní otevření Mateřské, základní a  praktické školy na  rohu 
ulic Hapalova a  Marie Hübnerové. Je skvělou zprávou, že společně 
s  rekonstrukcí dosud chátrající budovy přichází do  naší městské části 
toto v celorepublikovém měřítku jedinečné pracoviště, které se zaměřuje 
na děti a žáky s poruchou autistického spektra.

Jedním z nejfrekventovanějších míst v naší čtvrti je bezesporu konečná 
stanice tramvaje č. 1. Rada města Brna schválila na  základě našeho 
požadavku investiční záměr spočívající ve  vybudování kamerového 
systému tří kamerových bodů na konečné a rovněž v tamním podchodu. 
Ještě letos bude zpracována projektová dokumentace, a  nic by tak 
nemělo bránit realizaci hned v nadcházejícím roce.

Rád bych také připomněl, že od 1. do 30. listopadu můžeme všichni 
s trvalým pobytem v Brně hlasovat pro jednotlivé návrhy z řad veřejnosti 
v  rámci participativního rozpočtu města. Hlasování se účastní také tři 
projekty z  naší městské části. Jedná se o  „Řečkovickou cyklostezku“, 
„Zamilovaný hájek budoucím generacím“ a „Oázy zeleně v Řečkovicích 
a  Medlánkách“. Na  posledním projektu spolupracujeme se sousední 
čtvrtí. Více se dozvíte v  článku místostarosty Filipa Hrůzy uvnitř 
zpravodaje.

Po roční odmlce se do areálu bývalého pivovaru vrací Čerti z Lipůvky. 
Mám velkou radost, že se nám podařilo udržet Řečkovice a Mokrou Horu 
v  jejich pekelném diáři. Na  všechny hodné děti se budu těšit v  pátek  
26. listopadu v 17:30 hodin. 

Ještě předtím se především my dospělí můžeme těšit na řečkovickou 
premiéru Svatomartinských slavností. Jedná se o  akci, kterou jsem 
chtěl do  naší čtvrti dlouhodobě přivést, a  jsem nadšený, že v  sobotu  
13. listopadu najdete na  Palackého náměstí a  v  přilehlém areálu 
prezentaci dvaceti moravských vinařů. Vše samozřejmě doplní stánky 
s  občerstvením a  doprovodí cimbálová muzika. Děti se dočkají 
vystoupení kejklířů, historických šermířů nebo ohnivé show. Věřím, že 
s mnohými z Vás se tam potkáme, a všem čtenářům Řeči přeji příjemné 
podzimní dny.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Rekonstrukce vozovky  
v ulici Tumaňanova

I  když nadále trvá nesouhlas MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 
s výstavbou v Jehnicích a Ořešíně bez řešení dopravního napojení nové 
zástavby, přivítali jsme rozhodnutí Investičního odboru MMB vyhovět 
naší dlouholeté žádosti o rekonstrukci komunikace na ulici Tumaňanova. 
V  první fázi půjde o  vybudování dešťové kanalizace, která tu v  délce 
cca 660 metrů zcela chybí, včetně jejího napojení na  stávající přípojky 
rodinných domů. Následovat bude rekonstrukce splaškové kanalizace 
v délce cca 390 metrů, opět včetně napojení rodinných domů. Třetí fázi 
tvoří rekonstrukce vodovodu a jeho napojení na přípojky. 

Rada městské části s tímto investičním záměrem souhlasila a zároveň 
požadovala jeho doplnění. Chceme, aby součástí rekonstrukce bylo 
dopravně-bezpečnostní řešení křižovatky Boženy Antonínové – 
Tumaňanova, řešení přechodu pro chodce a úprava autobusové zastávky 
u MŠ Tumaňanova, snížení rychlosti ve směru od Jehnic a použití nové 
technologie tzv. tichého asfaltu. 

Uvědomujeme si, že celá investice bude po dobu realizace vyžadovat 
vaši zvýšenou toleranci a  trpělivost, za  což vám předem děkujeme. 
Rekonstrukce ulice Tumaňanova výše uvedeným způsobem je ale velmi 
nutná, její stav již neodpovídá ani dvacátému, natož jednadvacátému 
století. 

Děkujeme za pochopení.
                                                                                   Mgr. René Černý, místostarosta  

Ostrá fáze hlasování v  participativním roz-
počtu města Brna je opět zde! A  i  letos se v naší 
městské části objevily navržené projekty, které 
prošly až do hlasovacího finále. Jen připomenu, že 

dosud v této soutěži uspělo již několik projektů, které dále vylepšily 
naši městskou část díky vašim nápadům. V loňském ročníku partici-
pativního rozpočtu uspěly dokonce dva projekty z naší městské části. 
Pojďme podpořit i letošní návrhy projektů, které se dostaly až do fi-
nálového hlasování. 

Prvním představovaným projektem je „Zamilovaný hájek budou-
cím generacím“, který si klade za cíl revitalizaci oblíbeného Zamilova-
ného hájku. Mimo jiné by v rámci případné realizace mělo dojít k do-
plnění laviček a odpadkových košů. Pohodlnému užívání lední plochy 
v zimních měsících pomůže přenosný mobiliář, který se v mrazivých 
dnech umístí do  blízkosti přírodního kluziště. Součástí projektu je 
také naučná stezka, která odkazuje na historii Zamilovaného hájku.

Dalším projektem, který prošel do  finále, je projekt s  názvem 
„Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách“, který má za cíl ze stáva-
jících vybraných parků v naší městské části vybudovat oázy plné ze-

V  pondělí 20. září zahájila v  naší městské 
části provoz pobočka Autistické školy Brno. 
V  nově zrekonstruovaných prostorách je  
kromě mateřské a základní školy umístěno také 
speciální pedagogické centrum. Zmiňovaná 
škola je jediným školským zařízením v  České 
republice výhradně zaměřeným na vzdělávání 
dětí s poruchou autistického spektra. Za měst-
skou část se slavnostního otevření zúčastnili 
místostarostové René Černý a Dana Filipi. 

Rozhovor s  ředitelem školy Mgr. Tomášem 
Musilem najdete na straně 8. 

Dana Filipi

leně, vody, života a inspirace. Ve stínu stromů a poblíž dětských hřišť, 
která by se doplnila o  lavičky, stolky a nové inspirativní prvky, jako 
jsou dřevěné knihobudky, krmítka a pítka pro ptáky či broukoviště, 
vodní prvky pro radost lidí a stromů a v neposlední řadě informač-
ní tabule o oáze, stromech a jejich zalévání. Aby byly oázy skutečně 
zelené, budou na vhodná místa v jejich blízkosti případně dosázeny 
i další stromy a u stávajících stromů budou vytvořena zalévací místa 
pro jejich efektivnější zalévání.

Třetím finálovým projektem z naší městské části je projekt, který 
se jmenuje „Řečkovická cyklostezka“. Hlavním smyslem projektu je 
opravit povrch cesty i související most v lokalitě podél řečkovického 
vlakového nádraží u Ponávky. Autor projektu by chtěl zpevnit a srov-
nat povrch nejraději vyasfaltováním a  opravit kovový mostek přes 
potok. Mostek totiž podle jeho slov bývá po dešti hodně kluzký.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování 
bude probíhat v  listopadu. Přejeme řečkovickým projektům úspěš-
nou soutěž.

Filip Hrůza, místostarosta

Hlasování v participativním rozpočtu města Brna je tu!  
Představujeme projekty z naší městské části

Otevření speciální autistické školy
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Zprávy z rady městské části
Na své 41. schůzi 22. září 2021 rada městské části:
	jmenovala Ing.  Filipa Hrůzu, Ph.D., předsedou Komise dopravy 

a bezpečnosti a vzala na vědomí rezignaci JUDr. Václava Kokty, LL.M., 
na uvedenou funkci, 

	schválila poskytnutí finančního daru 10 000 Kč Domovu pro osoby se 
zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 62a, jako příspěvku 
na sociální automobil pro uživatele zařízení,

	schválila dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo na  „Opravu pěší účelové 
komunikace Gusty Blahové“ se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu, ceny 
a lhůty k provedení díla.

Dana Filipi, místostarostka

Vítání občánků je zpět
Po delší pauze, způsobené epidemickými opatřeními, jsme do kalen-

dáře společenských akcí na  radnici vrátili vítání občánků. V  srpnovém 
termínu přivítali starosta Marek Viskot a  místostarosta René Černý 11 
dětí narozených převážně v roce 2020. První říjnovou sobotu přivítal pan 
starosta devět holčiček a osm chlapečků narozených v drtivé většině už 
v roce letošním.

Děkujeme Marku Šíchovi a Marušce Soběslavské ze ZUŠ Universum 
za příjemné hudební vystoupení a na další nově narozené děti z městské 
části se těšíme na jaře příštího roku. 

Lucie Říhová, ÚMČ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
SERVIS TV-SAT příjmu, měření signálu, instalace RD, Byt. domy aj.  
set top-boxy DVB-T2. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.
REALITNÍ SLUŽBY – odhad tržní ceny nemovitosti zdarma –  
prodej a pronájem nemovitostí – bezplatné konzultace v kanceláři  
i online – služby jsou pro majitele nemovitosti zdarma.  
Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30 roků, 
zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KOUPÍM chalupu nebo pozemek do 50 km od Brna.  
Tel: 602 886 668
KOUPÍM malý byt v Brně.  Hotovost. Tel: 606 022 012
HLEDÁM dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601 325 211
AKCE  ZKUSTE  VLASY U LENKY 
Kadeřnictví Lenka Vás zve a nabízí - návrh nového stylu, 
barvení, trvalá, melír - vše komplet včetně střihu po 850 -1000 Kč 
20% sleva pro Vaši první návštěvu. Pro pány střih 180 Kč 
Blahoslavova 41, Kr. Pole nádraží - 200 m, bezbariérový vstup 
pracovní doba záleží na Vás. Tel. 603809705 možné i v so, ne.
Hledám MUŽE I ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE V BRNĚ.  
Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
Firma v Řečkovicích hledá ženu /nejlépe důchodkyni/ na nachystání 
dovezených obědů ve várnicích v počtu cca 5-8 denně v době  
od 10.30 - 11.30 až 11.45 za 170 Kč čistého. T: 602734464
PRODÁM 4 plechové disky se zánovními zimními pneumatikami  
75/65 R14 cena 2000,- Kč. Tel. 774021009.
ZŠ Eduard, Terezy Novákové 64, pořádá 9. 12. Sousedský vánoční  
jarmark. Začátek v 16.00, v 17.00 bude následovat besídka dětí.  
Jste srdečně zváni! Pokračujeme ve zvelebování zahrady v rámci 
projektu Eda se učí v zahradě, který je realizovaný za podpory Státního 
fondu životního prostředí ČR. Plánujeme komunitní setkání, besedy 
a další vzdělávací a společenské akce, na kterých vás rádi uvidíme. 
Sledujte nás na www.zseduard.cz a našem FB @zseduard.
Pronajmu garáž na ulici Uprkova Tel: 720 137 971

Nabídka zaměstNáNí
Základní škola Brno, Novoměstská 21,  

přijme do pracovního poměru paní na úklid.
Nástup ihned.  

Bližší informace na telefonu: 541 321 508, 605 399 693 
e-mail: kancelar@zsnovomestska.cz



svoji oblíbenou záložku? Až do konce listopadu 
si ji můžete zkusit najít mezi mnoha exponáty 
na nástěnce v půjčovně. Foto přikládáme.

Další fotky jsou z  Pasování prvňáčků. 
Každý rok zveme všechny řečkovické 
prvňáčky na  Pasování na  rytíře knihovny, 
zveme také pana starostu Viskota a  pana 
místostarostu Hrůzu, kteří děti opasují. Je to 
moc milé a  je to sláva stát se rytířem knížek, 
chránit je a  opatrovat. Každá motivace, aby 
děti více četly, je dobrá, a  u  prvňáčků je to 
setsakra důležité, vždyť oni mají veškerou 
lásku ke knihám a vlastnímu čtení teprve před 
sebou. 

Občas se stane, že z  dětí, které knížky 
a literaturu opravdu milují, vyroste opravdový 
talent, který sám dokáže napsat krásný 
příběh. S jedním takovým talentem se můžete 
seznámit na výstavě soutěžních prací projektu 
Jižní Morava čte. Soutěžní povídku napsal 
čtrnáctiletý chlapec – a  je to něco naprosto 
mimořádného. S krásnými obrázky se soutěže 
zúčastnily i  děti z  mateřských a  základních 
škol, všechny výtvory budou k vidění ve všech 
prostorách knihovny.

A  ještě jedna pozvánka pro vás. Hrajte 
si s  námi! Deskové, karetní, ale každopádně 
zábavné hry pro děti i  dospělé. Kloboučku, 
hop!, Grand Prix – Auta, Zvířátkové hry, Deskové 
hry – Vyjmenovaná slova, Procvičujeme 
násobilku, Čtenářské kostky, Cestovní hry – 
Husa a  Člověče, nezlob se a  mnoho dalšího. 
Ve čtvrtek 11. 11. v době od 14 do 17 hodin si 
přijďte zahrát hry, které máme v našem fondu 
a v Lekotéce.

A  co patří k  největším knižním hitům 
za poslední dobu?

Evžen a  jeho bláznivý stromodům – 
Thibaut Rassat. Evžen je architekt a navrhuje 
budovy, které jsou neuvěřitelně rovné 
a uspořádané. Je velmi hrdý na své nejnovější 
dílo – obrovský dům s  dokonale kolmými 
stěnami a okny. Jednoho dne ho překvapí, že 
v  obývacím pokoji roste strom. Evžen místo 
toho, aby jej pokácel, studuje strom a  žasne 

nad tím, jak jeho větve, kořeny, listy a  kmen 
rostou v  elegantních rozměrech. A  Evžen 
najednou vidí přírodu zcela novým způsobem.

Kouzelníkova mapa – Mikki Lish. Druhá 
kniha série Hrabivý vrch. Hedy a Spencer jsou 
opět v  domě na  Hrabivém vrchu, který patří 
jejich dědečkovi, bývalému kouzelníkovi. 
Tady objeví podivnou živou mapu, a tak začne 
neobyčejný hon za pokladem.

Prokletý kraj – Michaela Klevisová. 
Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny 
plné nenávisti a  zmaru. Vesnička ukrytá 
v  pošumavských lesích dodnes není ideální 
místo k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem 
přiměl jenom rozvod a  nedostatek peněz. 
Z  jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení 
s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny. 
Vzápětí ale ve  vesnici za  podivných okolností 
někdo zemře a  zločin oběma ženám pomůže 
odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo 
vyjít na povrch.

Muž bez tváře – Peter May. Z  Velké 
Británie do  Bruselu cestují dva muži: novinář 
Neil Bannerman a  Kale – profesionální vrah. 
Bannerman netuší, že se brzy ocitne uprostřed 
tragédie. Jeho hostitele, rovněž žurnalistu, 
najdou společně s britským ministrem mrtvé. 
Podle všeho se navzájem zastřelili. Novinářova 
autistická dcera Tania, která se během 
přestřelky schovávala v šatně, nakreslí mrazivý 
obrázek.

Žárlivost a jiné povídky – Jo Nesbo. Sbírka 
sedmi napínavých povídek od  proslulého 
autora severské krimi. Nevěra se nevyplácí, 
a  nakonec vždycky vyjde najevo. A  když se 
vášeň proplete se žárlivostí, k  pomstě zbývá 
už jen krůček. Dva stejní horolezci bojují 
o  řeckou servírku. Taxikář nachází v  šéfově 
autě náušnici své manželky. Žena letící z New 
Yorku do Londýna se kvůli manželově nevěře 
rozhodla spáchat sebevraždu.

Pro děti i  pro dospělé, smích, pláč, napětí, 
to všechno pro vás máme. Stačí přijít a vybrat 
si. A nebo se nechat překvapit a přečíst si něco 
méně známého a  neokoukaného. Moc se 
na vás těšíme.

Vaše knihovnice  
Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 

Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
Kouzelnou tašku jsme si pro vás vymyslely, 
abychom vám udělaly radost! Je to obyčejná 
plátěná taška, ovšem obsah je kouzelný. 
Vždy v  ní najdete tři různé knihy na  dané 
téma, třeba Romantika, Cestování, Tajemství, 
Psychothriller, Detektivka, a  vy si podle své 
nálady danou tašku odnesete domů. A  víte, 
co nás inspirovalo? Vzpomněly jsme si 
na výdejové okénko, kdy jste nemohli dovnitř 
do  knihovny a  knížky jsme vám nosily podle 
našeho výběru. Stačilo jen říct žánr, a dostaly 
se vám do  rukou knihy autorů, po  kterých 
byste sami třeba nesáhli. Vidíte, všechno zlé je 
na něco dobré, je fajn rozšířit si obzory, a třeba 
se zrovna trefíme do  vašeho vkusu a  nálady. 
Když budete chtít, rády vám přibalíme i  tipy 
na  čtení pro vaše děti nebo vnoučata, děti 
mají moc rády, když jim čte někdo dospělý. Tak 
tedy každý čtvrtek v  listopadu a  v  prosinci – 
Kouzelná taška je tu pro vás.

Ke  knížkám patří pěkná záložka. Opravdu 
byste nevěřili, čím vším jsou lidé schopni si 
založit, kde právě přestali číst. A  co záložek 
jsme našly ve  vrácených knihách! Hotové 
záložkové orgie. Dáváme je do  krabice Ztrát 
a  nálezů a  čas od  času je vystavíme, aby se 
mohly vrátit ke svým majitelům. Nepostrádáte 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
S Kouzelnou taškou?  Každý čtvrtek!



Výstava MUDr. Evy Fajkusové 
NADĚJE – maluji pro radost

Paní doktorku Fajkusovou není potřeba v  Řečkovicích a  na  Mokré 
Hoře představovat. Od roku 1970 pracovala ve zdejším zdravotním stře-
disku jako dětská lékařka. Po skončení své pracovní činnosti se více začala 
věnovat malování. Maluje pro radost a relaxaci, nejraději pastelem, v po-
slední době i  temperou a  akrylátovými barvami s  použitím přírodních 
materiálů. Každoročně připravuje malé kalendáříky se svými obrázky.

Bude to již čtvrtá výstava autorky v Galerii Na radnici – 22 let od té 
první (1999). Jejím motorem pro malování je rodina a tři vnukové, kteří ji 
nabíjejí energii a jsou povzbuzením. Název výstavy odvozuje od naděje, 
že i v pozdním věku může malovat. Malovala pro radost a relaxaci zvláště 
v covidovém roce, a také tyto obrázky uvidíte na výstavě. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 3. prosince v 17 hodin a po-
trvá do  neděle 12. prosince 2021. Otevřena pro veřejnost bude od  14 
do 17 hodin. Výstava je prodejní. Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, 
Řečkovice.

Na setkání se těší Komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil, předseda komise

Helena Puchýřová
Obrazy z Vysočiny

Na listopadové výstavě uvidíme obrazy paní Heleny Puchýřové. K té-
matům z  Vysočiny se Helena Puchýřová ve svých obrazech stále znova 
vrací, dokumentuje v nich svůj pocit svobody a volnosti, který pro ni kra-
jina Vysočiny představuje. 

Půvabné motivy zde stále nachází v údolích potoků a celé řady ma-
lých i  větších rybníků, ukrytých na  pozadí lesů. K  malování ji inspiruje 
také barevnost luk a polí s  kvetoucími mezemi, které tvoří časté popředí 
jejích obrazů. Svůj pocit volnosti se snaží zachytit zejména na  kopcích 
s výhledy na všechny světové strany. Tady vznikají obrazy s náladovou 
tematikou zvoleného místa v jeho zajímavém osvětlení nebo panorama-
tické výhledy na blízkou i vzdálenou krajinu.

Výstava je doplněna keramikou paní Věry Koucké. Na vernisáži zahra-
je na klasickou kytaru prof. Vladislav Bláha.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 19. listopadu v  17 hodin 
a  potrvá do  neděle 28. listopadu 2021. Otevřena pro veřejnost bude 
od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. 

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

Vladislav Musil, předseda komise

Prozkoumejte adventní Brno
Poznávat město můžete i v šálách a čepicích. Profesionální průvodci 

TIC BRNO vás v době adventu a Vánoc provedou kláštery v centru měs-
ta, duchovní linku bude sledovat i  vycházka za  brněnskými betlémy.  
Vezměte své děti a  objevte, co si na  Vánoce přeje brněnský drak, 
nebo zjistěte vše o  brněnských pověstech. Pro ty lenivější z  nás vyrazí  
i  v  prosinci na  svou trasu vyhlídkový minibus. Dvě prohlídky lákají 
na Slavné brněnské vily a Paláce průmyslové aristokracie. Nadělte si plno 
společných zážitků i poznání kousku brněnské historie.
Program:
Kláštery v centru Brna – 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 
Co by chtěl drak pod stromeček? – 28. 11. a 12. 12.,
Brněnské pověsti pro děti – 5. 12.,
Brněnské betlémy – 28. 12 a 30. 12., 
Vyhlídková jízda – Slavné vily – 27. 11., 4. 12., 11. 12.,
Vyhlídková jízda – Paláce průmyslové aristokracie – 28. 11., 5. 12, 12. 12.

Prohlídky začínají vždy ve  14.00 hodin. Více informací najdete 
na  www.gotobrno.cz/akce/autentickeprohlidky-advent/  nebo v  infor-
mačních centrech. 

Ing. Hana Novosadová, PR manager TIC BRNO, p. o.
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Vyplňte formulář na adrese severka.cz/mikulas
s Vašimi údaji a krátkou zprávou pro Mikuláše.

Dotazy směřujte na barca@severka.cz nebo
na telefon 776 880 792.

Vaši vedoucí z 10. PTO Severka

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

neděle 5. prosince 2021
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V neděli 17. 10. 2021 byl otevřen nový pod-
nik v Mokré Hoře Kafe&Vajn BAR, který v sobě 
elegantním způsobem zahrnuje hudební ka-
várnu, bar, ale také prostor pro komunitní ak-
tivity. Slavnostní otevření proběhlo za  účasti 
majitelky Adély Štrublové, starosty městské 
části Marka Viskota a také za velké účasti nejen 
místních. 

Co Vás přivedlo k otevření Vašeho podniku 
právě v této lokalitě? 

Samozřejmě jeden z hlavních důvodů je, že 
bydlím s rodinkou na Mokré Hoře a chybí nám 
zde nějaké příjemné místečko, kde bychom se 
potkávali. Nabízel se prostor bývalé Hospůdky 
Na Mokecu – a dle mého je to velice pěkný pro-
stor. Jen to chtělo trochu citu a ženské ruky. 

Jak jste se dostala k této aktivitě Vy osobně? 
Řekla bych to jednoduše.  Mám ráda výzvy, 

ráda dělám něco pro lidi a mám ráda lidi. Mo-
mentálně jsem i  trochu mimo svůj obor, ale 
od té doby, co budujeme hudební Kavárnu, se 
to zdá jako životní sen. Spojila jsem věci, kte-
ré mám ráda: kávu, sweet bary, drinky, hudbu 
a děti. No prostě všechno. Typická žena, která 
chce vše, a nejlépe hned, že. 

Na co se mohou těšit hosté? 
Důležité pro nás bylo, aby si zde našly své 

místečko všechny věkové kategorie. Mamin-
ky s dětmi mohou přijít do salonku s dětským 
koutkem na  kafíčko a  zákusek. Ostatní pak 
i  na  víkendové akce, jako jsou např. karaoke 
párty, diskotéky, country, koncerty, Halloween 
párty (již brzy a také Dětský halloween), Miku-
lášská, Vánoční večírek pro všechny, Silvestr, 
Stand up a jiné. Z naší nabídky se mohou hos-
té těšit na výbornou kávu od CoffeLife, horké 
čokolády, vínečko ze sklepů z  jižní Moravy, 
na různé druhy piva (i naše oblíbené Jehnice), 
domácí limonády, koktejly. Dále se mohou tě-
šit ,,prozatím“ na  studenou kuchyni, domácí 
sýry, bagety, kanapky a toasty.  

Jak hodnotíte nabídku a  úroveň ostatních 
podniků?

Nejsem náročná. Máme zde cukrárny, re-
staurace, pizzerie. Sama rozjíždím svůj první 
podnik, a už teď vím, že je to ohromná super 
výzva, ale asi bych si nedovolila hodnotit jiné 
podniky. Každý dělá, jak nejlíp umí. 

Prozradíte ještě nějaké zajímavosti či speci-
ality, na které se mohou potenciální návštěvní-
ci těšit? 

Naše hudební kavárna se může pochlubit 
i  krásným piánem a  rádi přivítáme všechny 
muzikanty a hudebníky, aby nás potěšili svými 
líbivými tóny. Dále se u nás budou hrát i des-
kové hry a na jaře bychom rádi zrekonstruovali 
a rozšířili zahrádku. 

Moc se těším na  všechny a  jsem ráda, že 
mohu nabídnout nové místo, kde se můžeme 
scházet a prostě být happy. 

Děkujeme za  rozhovor a  přejeme hodně 
štěstí do rozjezdu.

Filip Hrůza, místostarosta

V Mokré Hoře byla otevřena nová  
hudební kavárna s barem v jednom



Rozhovor s ředitelem Autistické 
školy Brno Mgr. Tomášem Musilem

Když se řekne autismus, hodně lidí si vybaví nanejvýš slavný oscarový 
film Rain Man s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli. Můžete nám laikům 
vysvětlit, v čem spočívá porucha autistického spektra?

Autismus je celoživotní neurovývojové onemocnění. Jedná se 
o poruchu v tom smyslu, že dítě žije ve svém vlastním světě a nerozumí 
světu okolo. Je to, pro přirovnání, něco podobného, jako kdyby nás 
naložili do  kosmické lodi a  odvezli na  Saturn, kde by byla úplně jiná 
civilizace, jiné bytosti, a  my bychom vůbec nerozuměli tomu, proč to 
takhle je. Oni by ale po nás chtěli, ať dodržujeme jejich pravidla.

Proto smyslem výuky u nás je připravit děti co nejlépe do života. To 
znamená, že v naší škole u většiny dětí nejde ani tak o to, aby se naučily 
výborně číst a počítat, ale v prvé řadě se je snažíme vést k samostatnosti, 
aby si dokázaly třeba zajít samy na  nákup, samy se najíst, udržovat 
hygienu a docházelo u nich k co nejméně stresovým situacím.       

Před dvaceti lety se o autismu moc nemluvilo, znamená to, že předtím 
tato porucha neexistovala? Kde se najednou vzala myšlenka vzdělávat 
autisty?

Dříve nebyly poruchy autistického spektra diagnostikovány. Děti 
s touto poruchou byly brány jako nevychované nebo rozmazlené. 

V  roce 2002 vznikl na  ministerstvu školství projekt, v  jehož rámci 
ministerstvo jmenovalo v  každém kraji České republiky jednoho 
koordinátora, který měl za úkol zjišťovat, kolik je tam osob s poruchami 
autistického spektra, v jakém jsou věku, jaké mají potřeby a jak je o ně 
postaráno. Jihomoravská koordinátorka Zuzana Žampachová, nyní 
vedoucí našeho speciálního pedagogického centra, zjistila, že jsou zde 
děti s autismem, které by bylo potřeba vzdělávat. Vznesla tedy požadavek 
na Jihomoravský kraj, který vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami zajišťuje. Jihomoravský kraj oslovil tehdejší ředitele zvláštních 
škol s žádostí o vzdělávání dětí s autismem. Na naší škole se v té době 
uvolnily prostory zhruba jedné třídy, tak jsem nabídl, že bychom mohli 
děti s autismem vyučovat u nás. V lednu 2003 jsme otevřeli první třídu 
pro autisty. Za  rok se ukázalo, že jedna třída je málo, a  tak když nám 
odešli deváťáci, otevřeli jsme další třídu. Takto jsme provedli postupně 
transformaci celé školy a  stali se školou, která se věnuje výhradně 
vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra.  Všechny děti u nás mají 
kromě autismu ještě další mentální postižení, buď lehké, střední nebo 
těžké. Některé děti mají ještě další souběžná postižení.

 V  čem se liší prostory pro výuku dětí s  autismem od  třídy v  běžné 
základní škole? A jak taková vyučovací hodina probíhá?

Jedna z  prvních věcí, kterou jsme udělali, když jsme se stali školou 
jen pro autisty, byla, že jsme zrušili zvonění. U  nás nezvoní, některým 
dětem by to vadilo a mohly by se dostávat do afektu. Pro některé děti 
je zase problém cestování. Proto jsme stanovili, že výuka bude začínat 
od půl osmé do devíti. Proč máme rodičům ještě ztěžovat situaci? Také 
nemáme pětačtyřicetiminutové vyučovací hodiny. Vyučovací hodina 
je tak dlouhá, jak to dítě zvládne. Snažíme se děti vést na horní hranici 
jejich schopností a  možností, ale nesmíme to přehnat, protože pak by 
docházelo ke stresu a afektům. 

Další velkou odlišností od  vzdělávání v  běžné základní škole je 
individuální výuka. Ve třídě máme šest dětí. Snažíme se, aby děti spolu 
dokázaly fungovat a učit se ve skupině. Je důležité, aby uměly navázat 
a udržet sociální kontakt, aby pobyt mezi více lidmi u nich nevzbuzoval 
stres a dovedly se orientovat v různých sociálních situacích. V situacích, 
které nám připadají běžné, se autistické dítě může ztratit.

Co se týká vybavení nebo uspořádání třídy, v  běžné základní škole 
je jedna velká místnost, kde se všechny děti učí. U  nás se třída skládá 
z  herny, kde děti tráví přestávky nebo čas mezi hodinami, a  místnosti, 
které říkáme individuální učebna. Výuka probíhá tak, že učitel vezme 
jedno dítě do  individuální učebny a  učí třeba český jazyk. Pak dítě 
odvede zpátky, vezme si další dítě na  individuální výuku, druhý učitel 
zase učí jiné dítě, a tak se to pořád točí. V každé třídě máme dva učitele 
a jednoho až dva asistenty pedagoga.

Když děti s  poruchou autistického spektra dokončí základní školní 
docházku, mají možnost dalšího studia, nebo tím jejich vzdělávání končí?

Záleží na  míře jejich postižení. Děti, které zvládnou docházku 
do běžné základní školy, většinou to bývá s asistentem, můžou jít třeba 
i na střední školu a následně na vysokou školu. Většinou to však opravdu 
bývají děti s nízkou mírou symptomatiky autistické poruchy. 

Ale děti, které chodí k nám nebo do speciální školy, jejichž postižení 
je závažnější, případně mají i kombinaci s mentálním postižením, mohou 
v těch nejlepších případech od nás jít třeba na nějaké učiliště, kde jsou 
schopni se jim přizpůsobit. Mohou také být v nějaké chráněné dílně, ale 
nejčastěji pak tyto děti zůstávají doma, protože není zařízení, které by se 
o ně staralo. A to je veliký problém, na který dlouhodobě upozorňujeme. 
Mohou také ještě studovat praktickou školu, což je de facto střední škola. 
My jsme jednu třídu otevřeli letos v září. Jde o školu pro děti se závažnější 
mírou postižení. Ty se zde učí například domácím pracím. Ale co potom, 
to je problém.

Kapacita vaší školy se díky nové řečkovické pobočce zvýšila, ale 
předpokládám, že to stále ještě nestačí. Jak moc převyšuje zájem vaše 
možnosti?

My jsme k zápisu do první třídy nemohli vzít všechny děti. Udělali jsme 
seznam, se kterým jsem šel k notáři na losování. Mohli jsme vzít šest dětí 
a dvanáct jich zůstalo pod čarou, a z těch jsme u notáře losovali, kterých 
dalších šest přijmeme. A je to hrozné, když voláte rodičům a oznamujete 
jim, že nemůžete přijmout jejich dítě. Ti rodiče mají i tak velký problém, 
a  ještě jim škola zavolá, že jejich dítě nebere. Každý rok přibývá dětí 
s autismem i požadavků na naši školu. A to mluvím jenom o těch, které 
přijímáme do první třídy a které ze zákona musí zahájit povinnou školní 
docházku. Ještě jsou další, které by k nám rády přestoupily odjinud. Volali 
mi třeba rodiče z Olomouce, kteří se dozvěděli o naší škole, že by se chtěli 
přestěhovat do Brna, aby jejich dítě mohlo chodit k nám. A já jsem jim 
musel říct, že to bohužel nejde. Děti, které se nedostanou k nám na školu, 
se hlásí na  ostatní speciální školy, které ale nejsou zaměřeny výlučně 
na  autisty. Všechny speciální školy jsou přetížené, co se týká zápisu 
do první třídy. Proto jsem byl moc rád, že se podařilo sehnat tyto prostory 
a letos otevřít dvě nové třídy. My ale nemůžeme najednou otevřít deset 
nových tříd, i kdyby to tady bylo nafukovací. Všichni naši učitelé, asistenti 
a vychovatelé absolvovali studium zaměřené na speciální pedagogiku. 
Kdybychom otevřeli další třídy a  dali bychom tam pedagogy, které 
jsme přijali jako nové, neuměli by s  dětmi s  autismem pracovat. To by 
nezvládli. A bylo by to špatné jak pro děti, tak pro ty kantory. Proto vždy 
musíme nové pedagogy nejdříve postupně zapracovávat.

Čím Vás vaše autistické děti potěší? Co je pro Vás největším 
povzbuzením a potvrzením toho, že Vaše práce má smysl?

Největším povzbuzením pro mě je právě to, že naše práce má smysl. 
Když jsme se začali věnovat dětem s  autismem, uvědomil jsem si, jak 
těžké postižení to je. Po pár letech jsem si začal říkat, jak jsem rozmazlený, 
že si stěžuji na spoustu věcí, ale když se pak podívám na problematiku 
autismu, získávám velmi pokorný vztah k životu. Jestliže máme pokoru 
k  životu, jsme daleko volnější, svobodnější a  šťastnější, protože máme 
menší nároky. Když člověk pochopí, že nemůže mít vždycky všechno a že 
k životu patří i to negativní – jinak bychom ani nevěděli, co je pozitivní – 
přiblíží se k podstatě života a je mu lehčeji.

Často si říkám, jaké mě potkalo štěstí, že můžu dělat práci, která má 
smysl. Podstatné totiž je, jaké máme srdce, jaké máme povahy – a naše 
děti jsou čisté povahy.

Rozhovor připravily Dana Filipi a Kateřina Svobodová
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Přírodovědný program  
„Pochop přírodu“

Pedagogové a žáci školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, již vědí, 
že Coco Chanel nemusí znamenat jen název světové značky parfému.

Měli jsme možnost se blíže seznámit s  nejrozšířenější divoce žijící 
psovitou šelmou, liškou obecnou, symbolem moudrosti a  lstivosti 
slyšícím na jméno Coco.

Coco vyrůstala od svých dvou týdnů v domácí péči u pěstouna, poté 
co byla lapena do pasti.

Obezřetnost a  přirozená plachost Coco neopustila a  byla zřejmá 
v každém jejím pohybu po tělocvičně.

Převládající celoroční potravu lišek tvoří myši a  hraboši. Tím lišky 
pomáhají snižovat počty myší, které podhrabávají kořeny stromů, 
a  přispívají tak k  jejich usychání. Lišky si vydobyly pověst nelítostných 
zabijáků, na jejich obranu musíme říct, že lišky neloví plýtvavě. Veškerou 
kořist odnáší do svého revíru, kde ji zahrabávají do země na horší časy. 

Sbírají také hmyz a  padliny, 
čímž plní důležitou funkci 
„zdravotní policie“.

Svým skrytým způsobem 
života, loveckým uměním 
a  vysokou inteligencí lákají 
k  širšímu poznání odborníky 
a milovníky přírody.

Zájem dětí o setkání s živou 
liškou byl obrovský, děti měly 
možnost si na  rozloučenou 
Coco pohladit, jejich zážitek 
ze setkání se stal o  to 
intenzivnějším.

Mgr. Pavlína Dubanská

NAŠE DĚTI

DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Připravujeme na listopad tvořivé akce pro děti a dospělé a srdečně tímto 
zájemce zveme:
PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé a starší děti od 15 let
Středa 18:30-20.00, cena: 380 Kč s výpalem a glazováním. V klidu naší dílny 
a menším kolektivu. Volné tvoření s tipy a radami lektorky. Prokonzultujeme 
individuálně témata, dílna je vhodná pro začátečníky i pokročilé. V ceně je 
základní balíček hlíny, u rozměrnějších projektů je možno ji dokoupit. 
ADVENTNÍ VĚNCE pro dospělé i školáky, předškolní děti s doprovodem
Pátek 26. 1. 17-19 hod.
Zdobení adventních věnců na  slaměný korpus, ozdoby z  chvojí, přírodnin, 
suchých plodů, lýka, stužek atp. Věnec k zavěšení na dveře. V případě věnce 
se svíčkami si prosím doneste zápichy a svíčky dle vašeho barevného výběru. 
K  dokoupení máme menší počet červených svíček a  bodců. V  případě 
rodinného tvoření 1 věnce platí každá další osoba poplatek 50 Kč. Cena je 
orientační: 300 Kč malý věnec, 350 Kč velký.
Přihlašování na všechny akce je potřeba učinit online:
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

Připravované akce na Frikulínu: 
Uspávání ježečků: termín 4. 11. od 9:30 do 12:30 
Podzimní příroda se už ukládá ke  spánku a  s  ní i  zvířátka. Pojďte si spolu 
s  námi vyrobit ježečka, zazpívat mu ukolébavku k  zimnímu spánku 
a  uložit ho do  postýlky na  naší zahradě. Kromě toho nás čeká spousta 
pohybových her, básniček a  hraní. Akce je určena pro děti od  2 do  5 let.  
Informace P. Tichá: e-mail: ticha@helceletka.cz
Uspávání broučků: termín 5. 11. od 9:30 do 12:30
I  broučkové si již pomalu hledají úkryt na  zimu, a  tak jsme se rozhodli, 
že se s  nimi hezky rozloučíme. Čeká vás broučkové tvoření, veselé 
sportovní hry na  zahradě, naučíme se spoustu nových říkanek, zazpíváme 
si a  užijeme si veselé podzimní dopoledne. Akce je určena pro děti  
od 2 do 5 let. Informace P. Tichá: e-mail: ticha@helceletka.cz
Svatomartinský lampionový průvod: termín 11. 11. od 16:00 do 19:00
Jestli přijede Martin na  bílém koni, to zatím netušíme. Ale určitě se ho 
pokusíme přivolat naším průvodem. Do  průvodu budete potřebovat 
vlastnoručně vyrobený lampion, který si společně uděláme na  Frikulínu. 
Na  cestu Řečkovicemi vyrazíme kolem 18:00. Po  cestě nás čeká plnění 
různých úkolů, soutěže, hraní a zpívání.
Informace P. Tichá: e-mail: ticha@helceletka.cz
Divadelní představení ZIMNÍ POHÁDKA: termín 20. 12. od 9:00 do 11:00
V prosinci u nás přivítáme Divadlo Sandry Riedlové. 
Pohádka je volným pokračováním Africké pohádky, tentokrát se černoušek 
vypraví na  sever. do  Grónska, aby konečně uviděl sníh. Seznámí se 
s  eskymákem Nanukem, ledním medvědem Ursusem, poprvé bude sekat 
díru do  ledu a  uloví rybu, a  hlavně uvidí sníh a  potká Sněhovou vločku. 
Informace E. Fleková: tel.: 723262216 e-mail: flekova@helceletka.cz
V listopadu pro vás připravujeme tvořivé dílny Keramický advent. Ve dvou 
sobotních podvečerech si vyrobíme vánoční svícen a připravíme keramické 
perníčky a ozdoby na vánoční stromeček.
Určitě se můžete těšit na  další akce, jako je Mikulášská aneb My se čerta 
nebojíme!
V plánu jsou i tvořivé soboty s názvem Vánoční ladění, zaměřené na tvorbu 
věnců, drobných dekorací a  voňavých dárečků pro radost a  potěšení dětí 
i rodičů.
Sledujte naše webové stránky nebo FB a  nově nás také najdete  
na Instagramu.
Celou nabídku kroužků najdete zde: 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

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

Nový školní rok a třídění odpadu 
na ZŠ Horácké náměstí 

I v letošním školním roce jsme s žáky 5. A navštívili Úřad městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a poprosili jsme Odbor životního prostředí 
o tašky na třídění odpadu, které dodává firma SAKO. Vyzvedli jsme balení 
tašek pro obě budovy naší školy, páťáci je pak roznesli do všech tříd a od-
borných učeben. Společně se můžeme těšit na efektivní třídění odpadu. 
Díky projektu Magistrátu města Brna jsme mohli zařídit svoz barevných 
kontejnerů pro naši školu zdarma. 

Děkujeme naší městské části, panu starostovi Marku Viskotovi, firmě 
SAKO a Magistrátu města Brna za podporu environmentálního vzdělává-
ní a vedení dětí k péči o životní prostředí. Těšíme se také na další spolu-
práci s Institutem cirkulární ekonomiky v Brně. 

Mgr. Petra Mendlová, třídní učitelka 5. A



HLASUJTE V DÁME NA VÁS
Dáme na vás jde do finále! Do  letošního ročníku participativního 

rozpočtu, na který je vyčleněno 35 milionů korun, postoupilo celkem 
67 projektů. Nenechte tedy nic náhodě a hlasujte pro vámi vybrané 
projekty. 

Za  městskou část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora se do  hlasování 
dostaly tři projekty. Prvním z  nich je Zamilovaný hájek budoucím 
generacím, který navrhl pan Petr Bořecký za  účelem „revitalizace 
oblíbeného Zamilovaného hájku jako celku“. Dalším projektem jsou Oázy 
zeleně v Řečkovicích a Medlánkách. Navrhovatel Michal Polanský by rád 
vytvořil místo pro setkávání plné života a inspirace a také dbá na to, aby 
byla zeleň zalévána dešťovou vodou. Třetí je projekt s názvem Řečkovická 
cyklostezka od navrhovatele Tomáše Marka – má za cíl zpevnit a srovnat 
povrch cyklostezky a opravit i kovový mostek přes Ponávku. 

Z  participativního rozpočtu Dáme na  vás vzešly v  Řečkovicích 
již dva projekty, a  to Obnova topolové aleje v  Řečkovicích od  výše 
zmíněného navrhovatele Michala Polanského a  Nová krytá sportovní 
hala v Řečkovicích, jehož navrhovatelem byl pan Petr Lesenský. Aktuálně 
se zde také realizují dva vítězné projekty z minulých ročníků – Řečkovický 
HRáj a ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště. 

Nyní máte možnost znovu rozhodnout o svém okolí. Hlasujte proto 
od  1. do  30. listopadu na  webu damenavas.brno.cz nebo pomocí 
full účtu na  brnoid.cz. Kdo preferuje osobní kontakt, může hlasovat 
v  kanceláři Odboru participace na  ulici Husova 12 nebo letos poprvé 
na  náměstí Svobody při každoroční výstavě projektů, a  to od  1. do   
5. listopadu, kde budou koordinátorky osobně a rády vám s hlasováním 
pomohou.  

Pro projekty můžete hlasovat, pokud jste starší 18 let a máte trvalý 
pobyt v  Brně. K  dispozici máte 5 hlasů kladných a  2 hlasy záporné.  
Ty můžete podle svého uvážení rozdělit mezi jednotlivé projekty 
v hlasovací galerii. Jednomu projektu je možné udělit až 2 hlasy kladné 
a 1 záporný.   

Rozhodněte, jaké projekty město zrealizuje.   
Ing. Linda Seitlerová, Dáme na vás, damenavas@brno.cz 

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

10 DĚJE SE V BRNĚ

Hlasujte pro projekty  
v naší městské části!

Hlasování probíhá od 1. do 30. listopadu

Hlasovat mohou občané města Brna starší 18 let. 

Hlasování je možné provést na webových stránkách 
damenavas.brno.cz, kde bude nejdříve ověřena vaše 
totožnost. Najdete zde i podrobný návod včetně videa. 

Nebo můžete hlasovat bez ověření pomocí  
full verze na stránkách brnoid.cz.

Ja
k 
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t

Každý občan má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných  a 2 záporné . Ty může podle svého uvážení rozdělit 
na jednotlivé projekty v hlasovací galerii. Jednomu projektu může dát až 2 kladné hlasy nebo 1 hlas záporný.

Pořadí projektů určuje počet dosažených kladných hlasů .

Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně  než kladně  nebudou zahrnuty.

Oázy zeleně v Řečkovicích 
a Medlánkách
Michal Polanský, navrhovatel

Řečkovická  
cyklostezka
Tomáš Marek, navrhovatel

Zamilovaný hájek 
budoucím generacím
Petr Bořecký, navrhovatel

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 8:
Plynová zařízení a spotřebiče podléhají pravidelným  

kontrolám a revizím.
Víte, jaké jsou intervaly kontrol a revizí plynových zařízení  

a spotřebičů a komu vzniká povinnost je zajistit?  

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

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Četnost kontrol se odvíjí od výkonu spotřebiče a druhu paliva:
•	 spotřebič	využívající	pevné,	kapalné	i plynné	palivo	do 50	kW	

výkonu – kontrola 1x za rok,
•	 spotřebič	využívající	pevné	palivo	nad	50	kW	výkonu	 

– kontrola 2x za rok,
•	 spotřebič	využívající	kapalné	i plynné	palivo	nad	50	kW	výkonu	 

– kontrola 1x za rok.
U fyzických osob provádí kontrolu vždy osoba odborně způsobilá.
U  právnických osob a  podnikajících fyzických osob kontroluje  
platnost a  úplnost všech dokladů k  provozování komínů Hasičský  
záchranný sbor.

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



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LIstOPad:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži  
(fotbalové hřiště na Novoměstské)
5. 11.  Řečkovice : Medlánky B 18:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Futsal – 3. třída muži (orelské sportoviště na Družstevní)
6. 11.  celodenní program 9:00 – 17:00 hod.
aktuálně na: www.orlak.cz

Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – Renomia ŽBL (nová hala)
17. 11.  KP Brno : ZVVZ USK Praha 17:30 hod.
28. 11.  KP Brno : BLK Slavia Praha 16:30 hod.
– EuroCup women
25. 11.  KP Brno : ECB Villeneuve (FRA) 18:00 hod.
1. 12.  KP Brno : BC Haucar Hafnarfjordur (ISL) 18:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
Basketbal – Kooperativa NBL (nová hala)
3. 11.  Basket Brno : Hradec Králové 18:00 hod.
20. 11.  Basket Brno : Kolín 18:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
8. 11.  VK KP Brno : Olymp Praha 19:30 hod.
13. 11.  VK KP Brno : Šelmy Brno 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Házená – extraliga mužů (stará hala)
20. 11.  SKKP Brno : Hranice 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz
Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
5. 11.  HELAS Brno : Teplice 19:30 hod.
19. 11.  HELAS Brno : Plzeň 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz
Florbal – extraliga žen (nová hala)
17. 11.  K1 Židenice : Tatran Střešovice 14:00 hod.
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz
Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská)
21. 11.  Zbrojovka Brno : Chrudim 16:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz

Termínovou listinu na  měsíc PROSINEC zasílejte nejpozději do  15. 11. 
2021 na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, předseda komise sportu, člen zastupitelstva MČ

Na základě opakujících se dotazů ohledně návrhu nového územního 
plánu (ÚP) a  jeho dopadů na  Řečkovice se pokusím stručně vysvětlit 
základní pojmy a ukázat je na řečkovických reáliích. Říká vám např. něco 
kód „B/r2“? Pokud ne, tak se níže dozvíte, jaké má v návrhu nového ÚP 
označení plocha, na které je třeba právě váš dům či byt. 

Stěžejní jsou pro nás tři základní pojmy či kódy – a  to sice využití 
plochy území, struktura výstavby a  výšková úroveň. První písmeno 
ukazuje, co na  daném území může být za  využití. V  rámci Řečkovic se 
nejčastěji setkáváme s  plochami „B“ (výhradně pro bydlení, většina 
Řečkovic), „C“ (smíšené bydlení a  služby, nyní např. Vysočina, ale také 
velká část rozvojových ploch v kasárnách), „V“ (občanská vybavenost – 
úřady, školy či hřbitov aj.), „Z“ (veřejná zeleň – Horácké náměstí, v návrhu 
např. plocha nad areálem bývalého pivovaru), „I“ (zahrádky – Zápaď, 
Zamilec), „S“ (sportoviště – SK Řečkovice či orelský areál) „E“ a „P“ (sklady 
a výroba – Lachema, Maříkova aj.). 

Druhým stěžejním pojmem jsou struktury výstavby, které jsou 
označeny „k“ (kompaktní – bloky budov městské struktury, v Řečkovicích 
pouze zatím navržené v  kasárnách, v  rámci Brna např. okolí ulice 
Štefánikovy), „v“ (volná – sídlištního typu, např. Kárníkova, Družstevní 
aj.), „r“ (nízkopodlažní rezidenční, např. okolí Vránovy) a „a“ (areálová – 
sportoviště, sklady, výroba).

Posledním pojmem je výšková úroveň zástavby, výpočet podlaží 
je odvozen od  standardizovaného podlaží panelového domu (2,8 
metru). Úrovně tedy jsou „1“ (3-7 m, max. 2 podlaží – v  Řečkovicích 
minimálně), „2“ (3-10 m – max. 3 podlaží – např. ulice Banskobystrická) 
„3“ (6-16 m, max. 5 podlaží s možností vyšší lokální dominanty do 25 m, 
např. Boskovická), „4“ (9-22 m, max. 7 podlaží s  možností vyšší lokální 
dominanty do  25 m, např. Kremličkova), „5“ (12-28 m, max. 10 podlaží 
s možností vyšší lokální dominanty do 40 m, např. Horácké náměstí). Je 
zde ještě za jistých podmínek možnost sedmimetrové střešní nástavby, 
tzn. dvou podlaží navíc. Ploch i struktur zástavby je samozřejmě vícero, 
nicméně výše jmenované v Řečkovicích převažují. V návrhu nalezneme 
i mnoho dalších upřesňujících pravidel či kódů, které se sem již bohužel 
nevejdou. 

Většina Řečkovic je v  tzv. stabilizované ploše. To znamená, že tyto 
nové specifikace pouze potvrdily stávající stav. Ovšem nezanedbatelnou 
část naší městské části tvoří i  plochy změn a  rozvojové lokality, kde 
právě návrh ÚP bude určovat strukturu zástavby (v  návrhu zaznačeno 
károvaně). Jak jsme již psali v  minulých číslech Řeči, např. v  největší 
řečkovické rozvojové lokalitě, kasárnách, na  popud naší samosprávy 
a  zástupců veřejnosti bude změněna lokalita Díly z  B/k3 na  B/r2, což 
znamená nejen snížení výškové úrovně, ale zejména snížení počtu 
budoucích nových obyvatel a  menší zatížení pro životní prostředí 
v Řečkovicích. 

Nicméně diskuze stále probíhají na Západi, kde samospráva požaduje 
zachování návrhu B/r2 nad Lacinovou, zástupci veřejnosti zde však 
chtějí ponechat „I“, tedy plochu zahrádek. Podobná situace je i na ploše 
Řečkovického HRáje, který je zahrnut ve  stabilizované V/v2 a  v  jehož 
severním okraji při ulici Škrétově je navržena rozvojová plocha B/v3. Tady 
zástupci veřejnosti navrhují na obou místech plochu „Z“, tedy veřejnou 
zeleň. Nicméně samospráva naší městské části na místě HRáje v prvním 

projednání pouze žádala právě plochu „V“ (veřejná vybavenost) a  při 
ulici Škrétova nevznesla žádnou námitku. Zde je třeba si uvědomit, že 
daný návrh bude mít zásadní dopad na celé Řečkovice, zejména na ulici 
Žilkovu, Terezy Novákové, Banskobystrickou a jejich okolí. Proto je nutné 
k  veškerým změnám přistupovat velmi citlivě a  vést neustálou diskuzi 
se všemi zainteresovanými subjekty, tedy samosprávou, státní správou, 
zpracovateli, angažovanou veřejností, a zejména s občany, pro které se 
všechny tyto změny primárně dělají. A o tuto diskuzi jde mně i ostatním 
zástupcům veřejnosti.

Na  závěr ještě podotýkám, že návrh územního plánu se neřídí 
vlastnictvím pozemků, nýbrž má řešit, co má být pro danou lokalitu, 
potažmo pro celé město nejlepší a která plocha kde dává největší smysl. 
Tzn. je možné na místě vlastněném developerem navrhnout městskou 
zeleň či plochu sportu, a  naopak na  městských pozemcích plochu 
určenou k bydlení. Samotný návrh si potom můžete sami projít na webu 
města Brna, konkrétně na  https://gis.brno.cz/ma/upmb-upraveny-
navrh/. Budu rád, když se mně ozvete s  případnými dotazy na  mail 
staud@zdravereckovice.cz.

Ondřej Štaud, zastupitel městské části a zástupce veřejnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Ukázka návrhu nového ÚP – okolí konečné tramvaje

Vysvětlení pojmů k návrhu nového územního plánu
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Vánoční představení na radnici
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zve všechny děti na diva-

delní představení Putování za hvězdou. Představení je vhodné pro děti 
od 3 let, ale bude se líbit i dospělým.  

1. 12. 2021 v 16 h.                                      Radnice, Palackého náměstí


