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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LEDEN 2014

Vážení spoluobčané,

poslední zasedání našeho zastupitelstva 
v uplynuvším roce mělo na programu po-
chopitelně i schvalování rozpočtu městské 

části na rok 2014. Jelikož je tento článek psán, s ohledem na re-
dakční uzávěrku, o několik dní dříve před oním zasedáním, na-
stíním na následujících řádcích základní obrysy návrhu rozpočtu 
v podobě, v jaké byl zastupitelstvu předložen.

Oproti několika předchozím letům se z pohledu základních 
aspektů v zásadě nic nemění. Na obdobné úrovni se pohybují 
příjmy (56 mil. korun) i výdaje (necelých 74 mil. korun, financo-
vání schodku zajištěno využitím naspořených prostředků a pří-
padně i skrze žádost o využití části zisku z vedlejší hospodářské 
činnosti). Příjemné je, že přibližně o 3 % se na straně příjmů zvy-
šuje neúčelová dotace od statutárního města Brna, která závisí 
na daňových příjmech města. Méně příjemné je naopak pokra-
čující postupné snižování výše příspěvku na výkon státní správy, 
který městům a obcím v České republice poskytuje stát ze svého 
rozpočtu.

Navenek nejvíce a nejrychleji viditelné jsou pochopitelně vý-
daje na opravy a kapitálové výdaje ve vztahu k majetku spravo-
vanému městskou částí. Jaké tedy jsou nejvýznamnější položky 

v oblasti oprav a investic v tomto roce? Finančně nejnáročnější 
investice čeká Mateřskou školu Měřičkova, naši největší školku, 
kde se v létě dočkají kompletní rekonstrukce elektroinstalací 
a zdravotně-technických instalací včetně sociálních zařízení 
v hodnotě přibližně 5 mil. korun. MŠ Škrétova přijde na řadu 
s rekonstrukcí školní zahrady. Obě uvedené školky pak již před 
prázdninami čeká výměna oken a zateplení, což jsou akce finan-
cované za pomoci města Brna a evropských fondů. Zateplení 
obvodového pláště provedeme na původní budově Mateřské 
školy Tumaňanova na Mokré Hoře. Pokračovat by měla v přípa-
dě získání dotace regenerace panelového sídliště (parkoviště 
u bytových domů Žitná 21 a Horácké náměstí 2/3). V oblasti by-
tového hospodářství jsou vyčleněny prostředky na rekonstruk-
ce bytových jader a elektroinstalací. Akcemi, které se prozatím 
nepodařilo pokrýt v rámci návrhu rozpočtu, ale jejichž zařazení 
není vyloučeno v průběhu roku, jsou hřiště na Mokré Hoře nebo 
rekonstrukce stávajících a vybudování nových parkovacích stání 
v bytové zóně ulice Družstevní. V rozpočtu je počítáno také s pří-
pravou dalších investic do budoucna. Jsou vyčleněny prostřed-
ky na projekty na další dílčí akce v rámci regenerace panelového 
sídliště nebo rekonstrukci dětského hřiště v Duhových polích.

Vše nejlepší do roku 2014 přeje

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta městské části

Slovo starosty

Společenské a kulturní akce  
pořádané v naší řečkovické Sokolovně 

 v 1. pololetí 2014

sobota  18. 1. 2014 
Farní ples 

sobota  25. 1. 2014 
Ples zápasníků TAK HELLAS

sobota  8. 2. 2014 
Společenský ples Sokola Řečkovice

neděle  9. 2 . 2014 
Dětský karneval
sobota  1. 3. 2014 

Ples Skautů
sobota  5. 4. 2014 

Country bál 
neděle  6. 4. 2014 

Hodina zpěvu
TJ Sokol Řečkovice

POZVáNkA
NA 14. farní pleS

kdy: sobota 18. ledna 2014
kde: sokolovna, Vážného 19
začátek: v 19:30 hod.
hraje: skupina Spektrum

 
vstupné: 120,- Kč
možnost zakoupit večeři v hodnotě 85,- kč

Předprodej vstupenek: 

• neděle 5. ledna – v kostele po bohoslužbách

• neděle 12. ledna – v kostele po bohoslužbách

• možnost rezervace vstupenek  
na tel. čísle: 774 511 210

! Upozornění: v sále není dovoleno kouřit !
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50. schůze rMČ se konala 27. 11. rada:
• projednala účetní uzávěrku městské části a zřízených příspěvko-

vých organizací (základních a mateřských škol) k 30. 9. 2013,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – říjen 2013,
• schválila následující termíny svých schůzí v roce 2014: 15. 1., 5. 2., 

5. 3., 26. 3., 23. 4., 14. 5., 4. 6., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 8. 10., 
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo s panem Robertem kukačkou, Úvoz 6, 

Brno, na opravu kanalizace v ZUŠ Universum,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila následující opravy komunikací v roce 2014 (jsou seřaze-

ny dle důležitosti):
– schodiště: od Boskovické k ZŠ Novoměstská, bratří křičků  

10-12, 46-48, 7-9, Horácké nám. od domu č. 6 k domu č. 5 a od 
ZŠ k objektu č. 1, od kunštátské 5 k Letovické, od Letovické 3 
k Novoměstské 59, od Letovické 7a k Novoměstské, Měřičkova 
52, od MŠ Novoměstská k hřišti a k ul. Žitné, Žitná 1, od Žitné 15 
k hřišti a od tohoto hřiště k Novoměstské, Žitná 23

– chodník u garáží mezi ul. kremličkovou a Renčovou
– chodník mezi budovou gymnázia konečnou zastávkou tramva-

je v ul. T. Novákové
– chodník a schodiště v ul. Žitné od parkoviště k domům č. 21 

a 23 s tím, že rozšířená plocha s klepači bude zrušena a zatrav-
něna

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

51. schůze rMČ se konala 11. 12. rada:• projednala plnění rozpočtu městské části na leden – listopad 
2013,

• projednala návrh rozpočtu městské části na rok 2014,
• schválila dohodu s městem Brnem o podmínkách postoupení  

dotace na regeneraci panelového sídliště (jedná se o dotaci  
poskytnutou v letošním roce),

• projednala bytové záležitosti,
• schválila nový provozní řád sálu v bývalém pivovaru a venkovního 

areálu bývalého pivovaru a nová pravidla krátkodobého nájmu 
lavic a stolů, současně schválila vzorové nájemní smlouvy na pro-
nájem těchto nemovitostí a movitých věcí,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovi-
tostí,

• nesouhlasila se zřízením přechodu pro chodce v Gromešově ulici 
a se změnou dopravního režimu v horní části Prumperku z jedno-
směrného na obousměrný,

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva z 50. a 51 schůze rMČ

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového  
odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování  
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna 
– etapa II. roku 2014.

Z fondu je možné získat půjčku na opravu a modernizaci byto-
vých a rodinných domů a bytových jednotek. Jednotlivé účely půj-
ček jsou obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného 
ekologického topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové vody,  
odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády 
domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení v by-
tě, kde dosud není, rekonstrukce všechinstalací,  vybudování nové sa-
mostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudo-
vání nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický ohřev 
užitkové vody, modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.

Půjčky jsou úročeny 3% sazbou, k zajištění nepožaduje město 
ručitele, půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované 

nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Lhůta splatnosti 
půjčky je 5 let, u vybudování nové bytové jednotky je to 8 let. 

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozdě-
ji do 15. 1. 2014 prostřednictvím té městské části, ve které se opra-
vovaná nemovitost nachází. Nově jsou žádosti přijímány i Bytovým  
odborem Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3. 

Formuláře žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových 
půjček jsou k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno - Řečkovi-
ce a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719,  
e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz a rovněž na internetové  
adrese www.brno.cz (Správa města - Magistrát města Brna - Úsek 
hospodářský - Bytový odbor - Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Brna). 

Ing. R. Fornůsková 
 vedoucí Odboru bytového ÚMČ

půjčky z fondu rozvoje bydlení

Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je na veřejném prostran-
ství v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora možný ve dvou výbězích 
– podél ulice Novoměstské na travnaté ploše mezi vozovkou a terén-
ním zlomem nad rychlostní komunikací Hradeckou (p. č. 3125/413  
až 422, 3125/147 v k. ú. Řečkovice) a na oplocené ploše na parce-
lách č. 1069/1, 1069/2, 1069/17, 1069/18, 1069/19, 1069/20, 3167/2 
v k. ú. Řečkovice v blízkosti domu Novoměstská 3. Mimo tyto výběhy 
musí mít doprovázející osoba psa na vodítku a bez vodítka je povinna 
ho opatřit náhubkem. Všude na veřejných prostranstvích, tedy i ve 
výbězích musí být pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem 
doprovázející osoby.

Vstup se psy je zakázán na hřiště kárníkova 14 (oplocená plocha), 
Jandáskova (oplocená plocha), Renčova – park (oplocená část a neo-
plocená štěrková plocha s herním prvkem, ohraničená obvodovým 
chodníkem), Horácké náměstí 4–5 (oplocená plocha a štěrková plo-
cha včetně propojovací lávky a obvodového chodníku, který plochu 
ohraničuje), Novoměstská 41–45 - park Ovál (oplocená plocha), Nové 
náměstí – park (oplocená plocha), Vlasty Pittnerové 1 (oplocená  
plocha), mezi bytovými domy Žitná 21 a 23 (plocha ohraničená  

obvodovým chodníkem), kubova 2–4 (plocha s herními prvky  
ohraničená obrubníkem), nám. Vojtěšky Matyášové (štěrková plocha 
okolo herního prvku oddělená obrubníkem), Novoměstská 13–15 
(plocha ohraničená obvodovými chodníky a veřejnou zelení), Leto-
vická 14–16 (plocha ohraničená ze severní strany chodníkem a ze 
zbývajících stran zelení), Medlánecká 14 (plocha ohraničená z jedné 
strany chodníkem vedoucím od domu Medlánecká 14 k Renčově 4 
a ze zbývajících stran zelení) a na hřiště na pétanque mezi komunika-
cí Pod zahradami a plochou biocentra.

Tuto problematiku upravuje vyhláška statutárního města Brna  
č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, 
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kte-
rá je pravidelně novelizována. Její zatím poslední novela je účinná 
od 12. 7. 2013. Tuto vyhlášku i ostatní vyhlášky si můžete vyhledat 
na http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky- 
narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/

Ing. Jan Klement 
vedoucí Oddělení životního prostředí ÚMČ

Kam může pes bez náhubku a vodítka a kam nemůže vůbec?

Termín zasedání ZMČ
XXIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se usku-
teční ve čtvrtek 13. února 2014 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovic-
ké radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Nováčkem mezi řečkovickými zastupiteli je 
Oldřich Gardáš, jeho mandát vznikl po úmrtí 
zastupitele za KDU – ČSL Josefa Bořeckého. 
S Oldou se známe už dlouhá léta, možná proto 
padla v redakci volba právě na mě, abych mu 
položil několik otázek. Velmi rád jsem se toho 
úkolu ujal.

Jaké to je, stát se členem zastupitelstva za 
tak smutných okolností?

Abych pravdu řekl, tak je to zvláštní pocit. Po 
takovém člověku, jakým Jožka byl, není jednoduché nastoupit. Pepa byl 
velmi skvělý, pohodový a upřímný chlap, který toho hodně udělal pro 
MO kDU-ČSL, řečkovický Orel, kde byl starostou, i třeba pro skauty, po-
máhal ve farnosti. Velice si vážím jeho působení v zastupitelstvu městské 
části. I když vím, že to bude těžké, přesto bych chtěl na jeho zastupitel-
skou práci navázat a pokračovat stejně tak dobře jako on.

V dění na řečkovické radnici vlastně nejsi zase až takový nováček. 
Pomohl Ti nějak v  tom co děláš, zastupitelský mandát?

Už několik volebních období jsem členem komise kultury a informací. 
Podílím se každoročně na organizaci a dramaturgii radničního dětského 
dne a Letní noci, byl jsem u počátků skvělého folkového festivalu, který 
se podařilo Pavlu kopřivovi do našeho jedinečného amfiteátru přivést 
a dotáhnout letos do 3. ročníku. Už nyní také připravujeme Vavřinecké 
hody 2014. Mimo tyto pořady také spolupracuji na různých kulturně 
společenských akcích, které se pořádají v naší městské části. Věřím, že 
zastupitelský mandát by mi mohl pomoci při zvyšování kvality zavede-
ných akcí, snazší by mohlo být prosazení dalších nápadů na obohacení 
společenského života v naší městské části.

Tak to je za čím se ohlédnout. Z čeho máš nejlepší pocit?
Nejhezčí pocit mám samozřejmě z toho, že tyto akce si postupně na-

šly pevné místo v kalendáři a jsou velmi vyhledávané. Také mám velkou 
radost z toho, když přijde co nejvíc lidí a je na nich vidět, že jsou spoko-
jeni a příjemně se baví a odreagují se aspoň na chvíli od svých běžných 
starostí.

Ty máš ke kultuře blízko i profesně.
To asi narážíš na moji práci v Městském divadle Brno. Mám na starosti 

světelnou techniku, na „prkna, co znamenají svět“, koukám od řídicího 
pultu. Pracovat v divadle je velmi zajímavé, každé představení je jiné 
a stále se vyvíjí. Protože divadlo je živý proces, musí být všichni, co se 
podílejí na představení, v pohotovosti, přihodit se může cokoli.

A nebyla by nějaká „historka z natáčení“?
Je jich spousta. Nejvíc krásných vzpomínek mám ze zájezdů se Sny 

svatojánských nocí. Tak třeba, když jsme je hráli poprvé v Praze v Divadle 
komedie, to jsem měl štych (reflektor, co sleduje herce na jevišti a chodí 
s ním) na balkóně mezi lidmi. Během představení se mi rozklepaly tak 
ruce, že jsem se štychu ani nemohl pustit. kolem mě totiž seděly známé 
osobnosti jako Jaromír Hanzlík nebo Ljuba Hermanová, které jsem viděl 
poprvé v životě na vlastní oči, a ještě tak blízko, a nechtěl jsem to poka-
zit, samozřejmě. když jsme jednou hráli Sny na křižíkově fontáně, během 

představení začalo hrozně pršet, my ale hráli dál. když to diváci viděli, 
stáhli deštníky a mokli s námi až dokonce. Děkovačka pak byla nádher-
ná. Strašně rád vzpomínám na setkání s panem kemrem, když jsme hráli 
Bastarda v Praze v Národním. Na vojně ve Vojenském uměleckém soubo-
ru Tábor jsem měl to potěšení trávit týden u Suchařípů a David byl také 
u nás, na to se jen tak nezapomíná.

Když připravujete novou inscenaci, dostaneš se do kontaktu i s re-
žiséry. V komediích z divadelního či filmového prostředí je režisér 
zpravidla vyobrazen jako hysterická figurka. Jaké jsou Tvé zkušenos-
ti, jestli můžeš alespoň naznačit?

Během generálkového týdne se dává celý tvar dohromady – světelně, 
zvukově, technicky – a vše je potřeba sladit i s herci dohromady, aby to 
mělo ten tvar, co vy jako diváci pak vidíte na jevišti. Všichni se pochopi-
telně snaží, aby celá hra dopadla dobře a divák byl spokojen a líbilo se 
mu celé představení. Je to dost náročný týden úplně pro všechny, co se 
na inscenaci podílejí, nejen pro režiséry. Občas někomu nervy ujedou, 
ale všichni jsme velmi rádi, když se premiéra povede a veškerá nervozita 
a napětí jsou pryč.

Vskutku kulantní odpověď. Jsou představení, kde bych Ti záviděl, 
že je můžeš vidět několikrát po sobě, a ještě Ti za to platí, protože jsi 
v práci. Na druhou stranu, zažil jsem i u vás v divadle kousky, které 
bych už podruhé vidět nechtěl. Jak snášíš reprízy méně srozumitel-
ných inscenací?

Na divácky úspěšná představení se mi také velmi dobře dívá a mám 
oblíbené pasáže, které si rozhodně nenechám ujít. No a ta představení, 
která třeba pro svou tematickou náročnost nejsou moc oblíbená, a hraje 
se pro pár lidí v sále, musíme udělat dobře jako všechna, jsme profesi-
onálové. Navíc každé představení sleduje umělecký dozor, kdyby bylo 
něco špatně, tak se to řeší, buď domluvou, nebo i finančním postihem.

Jsi klíčová posila řečkovické reprezentace v pétanque. Jak jsi vlast-
ně dosáhl takové bravurnosti?

S touto krásnou francouzskou hrou jsem se poprvé seznámil, když jsi 
ještě jako místostarosta skládal tým pro I. ročník mistrovství brněnských 
městských částí. Dost mě to tenkrát chytlo, turnaje jsem se začal zúčast-
ňovat pravidelně, až jsem při jednom ročníku našel ty správné lidičky, 
kteří jsou do pétanque taky blázni. No a pak už stačilo málo. Díky Jožkovi 
Bořeckému jsme na Orlu dostali veškeré podmínky pro tuto hru, a tak 
jsme založili tým. Začali jsme hrát Brněnskou ligu, kde jsme v minulém 
roce již postoupili do 3. ligy a vytvořili další tým. Také hrajeme Zimní ligu 
ve Slatině ve stodole, kde se utkáváme i s mistry republiky. Základ týmu 
tvoří reprezentaci naši městské části na již zmiňovaném mistrovství Brna, 
které jsme několikrát vyhráli, a v polovině června budeme doma v Řečko-
vicích jako vítězové z minulého ročníku turnaj pořádat. Doufám, že titul 
uhájíme a zůstane v Řečkovicích.

Oldo, děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně zdaru v osobním i profesním  
životě.

Já také děkuji. Přeji Tobě a všem obyvatelům Řečkovic a Mokré Hory 
do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Ptal se Oliver Pospíšil

na kus řeči s Oldřichem Gardášem

Devatenácté století se zapsalo do dějin Evropy jako éra probou-
zejícího se nacionalismu. Napoleonské války spolu s rozpadem Sva-
té říše římské byly impulsem pro řadu národů k pokusům o prosa-
zení ne-li suverenity, tedy aspoň autonomie. Jim stálo v protiváze 
ve střední Evropě silné pangermánské hnutí v zemích s převahou  
německy hovořících obyvatel.  V centrální části království české-
ho, kde větší část obyvatel hovořila česky, vzniklo spontánně hnutí 
známé jako České národní obrození. Stalo se na mnoho dalších let 
mimo jiné též vděčným tématem zejména pro české romanopisce 19.  
a 20. století. To všechno známe více než dobře ze školních let z hodin 
dějepisu a českého jazyka. 

Jak však probíhal tento proces v Markrabství moravském? I zde 
žila značná část obyvatel hovořících různými dialekty češtiny, tehdy 

též označovaných jako moravština. Promítlo se tehdy dění v Čechách 
i do života na Moravě? 

Pokud vás tento úsek moravské historie zajímá, přijďte si vyslech-
nout přednášku doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., která se uskuteční 
ve čtvrtek 16. ledna 2014 v 17:00 hod. v sále radnice v Řečkovicích. 
Jako obvykle bude po přednášce následovat beseda s autorem.

Na přednášku z dějin Moravy zve Výbor pro národnostní menšiny 
ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Ivan Koláčný  
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMČ

národní obrození na Moravě – bylo vůbec nějaké?
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Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
10. leden Buganská  Agáta kanada 17:15
17. leden Ing. kolejka Jaromír Srbsko 17:15
24. leden Mgr. Procházka Jaromír Irsko 17:15
31. leden Mgr. klementová Marie Maroko 17:15
7. únor RNDr. Vlasák Jan Hrdinské časy v Tatrách 17:15
14. únor Ing. Sochorec Lumír Island - pokračování 17:15
21. únor Ing. Novák Jaromír karibik 17:15
28. únor Ing. Druckmüllerová Hana Zatmění slunce v Austrálii 17:15
7. březen RNDr. Druckmüller Miloslav Skotskem na kole 17:15
14. březen Mgr. klementová Marie Alpy 17:15
21. březen Ing. Druckmüllerová Zdena Cestování po rakouských horách 17:15
28. březen Ing. Bobčík Ladislav Malebná Vysočina 17:15

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
13. leden Ing. Druckmüllerová Zdena Vysokými Taury od chaty k chatě I. 16:00
27. leden RNDr. Vlasák Jan Cyklistický závod 1000 mil od Ukrajiny po Aš 16:00
10. únor Ing. Druckmüllerová Zdena Vysokými Taury od chaty k chatě II. 16:00
24. únor Budín karel Holandsko po vodních kanálech 16:00
10. březen Ing. Sochorec Lumír Tunisko - Djerba III. část 16:00
24. březen Ing. Druckmüllerová Zdena Skotskem na kole 16:00

prOGraM pŘeDnÁŠeK prO SenIOrY na I. ČTVrTleTí 2014

V současné době jsou pravděpodobně jedním z nejpalčivějších 
problémů drobné majetkové kriminality krádeže kovových předmě-
tů všeho druhu. Začátkem minulého měsíce se o tom mohli přesvěd-
čit například lidé parkující v garážových objektech při kárníkově ulici 
v Řečkovicích. Z ničeho nic tam zmizely mříže od kanálových vpustí.

Není to jediné „zboží“, kterého si individua páchající tyto skutky na 
našich ulicích a nemovitostech všímají.  Můžeme vidět chybějící oka-
pové svody, dvířka na sloupech veřejného osvětlení, často mizí kovo-
vé lavičky a další zpeněžitelné věci. Lidem pak vznikají nemalé ško-
dy, o krvácejících rozpočtech obcí a měst ani nemluvě. Oprava auta, 
které vjede do zející díry v kanále, se může pěkně prodražit. kromě 
finančních ztrát je zde dále velké nebezpečí újmy na zdraví. V případě 
pádu člověka do kanalizační díry - raději nemyslet... Zlodějny se dějí 
často velmi rafinovaně, probíhají i za bílého dne, drzost pachatelů je 
někdy zarážející (ví o tom své například člověk, jemuž cloumali s oka-
povou trubkou ve chvíli, kdy byl od nich vzdálen pouhé tři metry, byť 
za vraty své garáže).

Cestou, jak z těchto problémů ven, by byla jistě náprava příliš laxní 
legislativy. Je totiž skutečností, že těmto zlodějům kovů jdou v mno-
ha případech na ruku výkupci surovin, kteří z jejich trestné činnosti 
profitují. Není přece možné, aby se nacházely ve výkupnách funkč-
ní (často i zcela nové) poklopy od kanálů, hřbitovní urny, zahradní 
inventář, vybavení sloužící při silniční či železniční dopravě a další 
evidentně kradené předměty. Pokud by těmto rádoby podnikatelům 
byla prokázána spoluúčast a přišli například doživotně o možnost 
podnikat v tomto oboru, jsem přesvědčen, že by krádeží velmi ubylo. 
Stejně je tomu tak často i v zastavárnách, do kterých také míří krade-
né věci.

Bránit se krádežím kovů je velmi těžké, prevence je téměř ne-
možná, neboť nemůže být vše „přikované“. Snažme se alespoň, milí 
spoluobčané, být obezřetní a všímaví. Pokud vidíme potulovat se 
v místech, kde žijeme, cizí osoby (na etniku nezáleží), evidentně zde 
nebydlící, sdělme to například městské policii. Je lepší, když lokalitu 
prověří. Může to být velmi prospěšné a uchránit to značné hodnoty.

Jiří Prchal, zastupitel za KDU-ČSL

Zloději kovů stále řádí

O jaké zahradě mluvíme? O té naší, školní, při Základní škole Brno, 
Horácké náměstí. V minulém školním roce jsme se rozhodli zapojit 
do 9. výzvy Ministerstva životního prostředí na poskytnutí grantu  
Revolvingového fondu na podporu udržitelného rozvoje, což nám 
umožnilo  založit malé  školní arboretum.  Nastala tak příležitost po-
kračovat ve zvelebování školní zahrady.  

Pro získání grantu bylo nezbytné vytvořit účelný projekt, jehož zá-
kladem je využívání zahrady a pěstování plodin k výuce žáků v sou-
ladu s naším školním vzdělávacím programem. Tak vznikl a následně 
byl schválen stejnojmenný projekt Na naší zahradě není rostlina, kte-
rá by k něčemu nebyla. Z něj   vychází hlavní téma – využití školní 
zahrady a plodin zde pěstovaných ve výuce. 

Termín počátku realizace projektu byl 1. 3. 2013. Prvním počinem 
bylo vysazení májové „třešně lásky“. 

Cílem celého projektu je revitalizace přírodní učebny a školní za-
hrady. Jeho výstupem je vytvoření částí zahrady, které jsou zaměřené 
na pěstování drobného ovoce a rostlin s farmaceutickým a hospo-
dářským významem. Druhy rostlin jsou voleny tak, abychom před-
stavili žákům tradiční české odrůdy a jejich mnohostranné využívání 
v potravinářství, léčitelství i kosmetice. Díky široké nabídce prakticky 
zaměřených vyučovacích předmětů (pěstitelské práce, vaření, prak-
tické činnosti, přírodovědné praktikum) mají žáci  možnost se podílet 
na výsadbě, sklízení plodů i další péči o ně. Současně budou moci 
pozorovat typické znaky vysázených čeledí.

klíčové aktivity proběhly v měsících 
příznivých pro zahradní práce a 31. 10. 
2013 byla zahrada slavnostně otevřena 
halloweenskou oslavou.  Realizace pro-
jektu bude uzavřena v únoru 2014. Tím 
ale projekt nekončí, stěžejní cíl spočívá 
v jeho následném využívání. V rámci fi-
nanční podpory škola pořídila další za-
řízení na údržbu zahrady – kompostér, 
který kromě svého běžného účelu také 
umožňuje laboratorní pozorování tlecího procesu. V neposlední řadě 
se zlepší podmínky pro výuku ve venkovní učebně, kde se přidalo 
zastínění a velká tabule pro zvýšení názornosti výuky.

Celou naši školní zahradu si užívají žáci kromě běžné výuky při 
projektových dnech, akcích žákovského parlamentu, zahradních 
slavnostech, třídních oslavách a dalších volnočasových aktivitách. Do 
využívání se mohou zapojit také rodiče. O všech akcích konaných na 
školní zahradě se pravidelně dozvídáte na webových stránkách školy, 
však se přijďte se někdy sami podívat…

Mgr. Irena Procházková

Poznámka: Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpověd-
ná ZŠ Brno, Horácké nám. 13, a nelze jej v žádném případě považovat za názor Minis-
terstva životního prostředí.

Na naší zahradě není rostlina, která by k něčemu nebyla
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MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

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

HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda 
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích 
podlah, ochrana proti holubům. Tel. 603 510 009

UŠETŘETE NA VAŠEM POJIŠTĚNÍ – projdeme Vaše stávající smlouvy  
a najdeme stejné pojištění za méně peněz. Böhmova 1, Brno,  
www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 44 77 77 

MASÁŽE, Sibiřská 9. klasická, lávové kameny, indická antistresová,  
Breussova, Dornova metoda, reflexní, masáž proti celulitidě  
a formování postavy. DáRkOVÉ POUkAZY. Tel.: 605 487 323

AKCE! KADEŘNICTVÍ  LENKA - pánské, dámské, v kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih  
+ fouk. 280,- kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,  
Banskobystrická 138, (zast. kořískova). Tel. 604 618 699. 

HLEDÁTE příležitostnou práci, přivýdělek, brigádu?  
Vhodné i pro studenty. Tel.: 603 899 555

ŠVADLENA v objektu Měřičkova 18. Možnost oprav oděvů,  
výměn zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd.  
Více informací na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky  
na čísle 777 161 282

PRONAJMU garáž na ul. Podpěrova.  Tel.: 602 524 939

PŘENECHÁM  hrobové místo na hřbitově Řečkovice 1 m², schránka 
na 4 urny, kamen. obložení. Tel.: 539 013 775

HLEDÁM  ke koupi byt v Řečkovicích. Tel.: 773 568 099

AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04

NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU – až 60% úspora za vodu - máme 
pro Vás řešení Německo-Švýcarské firmy NEOPERL. Böhmova 1, 
Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 44 77 77

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, kr. Pole, tel.: 541 211 165

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

PRODÁME byt 3+kk o velikosti 100 m² se dvěma velkými balkóny 
na ulici Hrázka, Brno - Medlánky. Byt je světlý, orientace V, Z a J. 
Nejsme Rk. Cena dohodou!  kontakt: 604 646 848

KOPÍROVÁNÍ - VÝROBA VIZITEK  kopírování, kroužková vazba, 
skeny apd. Böhmova 1, Brno,  
www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 44 77 77

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokarto-
nářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

DOUČUJI/VYUČUJI  angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé 
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.  
Email: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

VEŘEJNÝ INTERNET – Centrum služeb občanům, Böhmova 1, Brno,  
tel.: 840 44 77 77

PRONAJMU GARÁŽ při ul. Novoměstská. Tel.: 775 165 690

PŘIVYDĚLEJTE SI 10-15.000 KČ VE VOLNÉM ČASE 
Přivýdělek / cca 3 hod denně / zisk kolem 15 tisíc měs. 
Hlavní činnost / cca 6-8 hodin denně / zisk i více jak 30 tisíc měs. 
Jednoduchá práce ve wellness oboru. Volná pracovní doba,  
zaškolíme. Pro bližší info volejte:  604 946 963

plaCenÁ InZerCe

Základní škola Brno, Novoměstská 21, získala finanční prostředky 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolu-
financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Základními cíli projektu byla individualizace výuky anglického 
jazyka, vedoucí ke zvýšení komunikačních dovedností žáků na 1. 
stupni, inovace a modernizace výukových metod s využitím ICT 
a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání ICT 
ve výuce.

V rámci projektu byli žáci 1. stupně rozdělováni na malé skupiny, 
čímž byl umožněn individuální přístup k žákům a jejich aktivnější 
zapojování do jazykových činností. Tím bylo podpořeno postupné 
zlepšování komunikace v cizím jazyce.

V oblasti zlepšení vybavenosti školy byla pořízena nová učebna výpo-
četní techniky s 26 žákovskými stanicemi a 1 pracovištěm pedagoga.  
To umožňuje efektivnější způsob práce na vyšším počtu výkonněj-
ších stanic s rychlejším připojením k internetu ve srovnání s před-
chozím stavem.

Pro zlepšení motivace žáků k učení byly zakoupeny interaktivní 
tabule pro odbornou pracovnu přírodopisu a multimediální učebnu  

1. stupně.  Ty jsou využívány především k prezentaci digitálních 
výukových materiálů, které vytvářeli pedagogové školy.

Výukové materiály byly zpracovány pro předměty český jazyk, 
matematika, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, výchova 
ke zdraví a informatika. Mohou je využívat všichni pedagogové 
školy.

Z finančních prostředků projektu byly zakoupeny i licence na 
elektronické slovníky.

k usnadnění a zkvalitnění přípravy na výuku byly pedagogům 
zakoupeny flash disky a notebooky.

Důležitým předpokladem uskutečňování projektu bylo i další 
vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT ve výuce, učitelé absol-
vovali kurzy financované z projektu.

Projekt se nachází v závěrečné fázi, kdy bude celkově zhodnocen 
jeho přínos. Z dosavadních zkušeností lze konstatovat, že o využívání 
moderních informačních technologií ve škole je mezi pedagogy 
i žáky zájem, výuka je pro žáky atraktivnější a lze pozorovat zvýšenou 
motivaci k učení.

Mgr. Eva Baráková 
ředitelka školy

Zkvalitňování a moderní trendy ve výuce s využitím ICT
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cVČ mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Pracovníci CVČ  Mateřídouška přejí všem šťastný rok 2014 a mnoho 
krásných naplněných dnů, všedních i svátečních.
Od 2. pololetí nabízíme nové kroužky:
Pro velký zájem otevíráme Výtvarné putování 2, pondělí 15.30 – 17.00 
hodin. Tvoření s různými materiály, práce na ploše i v prostoru, dopl-
něno keramikou. Cena: 900 kč/pololetí. Pro nové zájemce možnost 
první hodiny zdarma k vyzkoušení. Začínáme 27. 1. 2014. Informace 
a přihlášky: Radka Čáslavová – rcaslavova@seznam.cz.
Příprava na školu – pro děti, které v září nastupují do 1. třídy. 45 minut/
týden. Cena: 400 kč. Doba konání bude upřesněna. Info a přihlášky: 
Eliška Fleková 723 262 216.
„Jazzik“ - taneční kroužek pro děti od 5 do 8 let. Základy klasického, 
jazzového a moderního tance.  Od každého něco, zábavnou formou. 
Všestranná průprava pro různé taneční směry. Středa:od 15.30 do 16.30 
hodin. Cena 700 kč/pololetí. Přihlášky, informace:  Pavla Macháčková 
777 067 229.
Klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené.  
Pondělky od 9.00 do 12.00 hodin. Program pro maminky, případně děti 
– dle věku dětí, možnost hlídání dětí. Více informací na Dnech otevře-
ných dveří (zdarma)  
3. 2. a 10. 2. 2014. Na další setkání plánujeme: 24. 2. 2014 – Tvoříme 
dárek pro naše nejbližší. 3. 3. 2014 Tvorba z látek – zvířátka. Přihlášky, 
informace: Psotová 732 325 457. Podrobné informace najdete na našich 
stránkách. 
Nabídka akcí leden, začátek února:
Léčivé povídání s Ing. Hankou Mokrou, Ph.D. z Centra Obnovy životní 
harmonie. Téma: „Jak vědomě řídit svou mysl, svůj život“.  
V pátek 24. 1. 2014 od 17.00 do 19.00 hodin. Nenechejte si ujít tuto 
mimořádnou akci. Přihlášky: Psotová 732 325 457. Cena: 300 kč. Více 
informací na našich stránkách. 
Keramika a jiná řemesla – 17.00 – 18.30, cena: 100 Kč 
27. 1. 2014 Maxipes Fík – keramika, 10. 2. 2014 Smaltovaný přívěšek 
Přihlášky předem: p. Čáslavová 604 932 340.
Francouzský den – sobota 8. 2. 2014 od 9.30 do 12.00 hodin. Dílničky 
pro děti, dílny pro dospělé, soutěžní kvíz. Vše zaměřeno na nám blízkou 
zemi Francii. Vyzkoušíme také kulinářskou specialitku z této země. Není 
třeba se hlásit předem. S sebou příspěvek na materiál a tvůrčí náladu.  
Příměstský tábor o jarních prázdninách 17. 2. - 23. 2. 2014  
„Po stopách Yettiho“. 
Pro děti od 5 let. Denně od 8 do 16 hodin. Cena: 1 500 kč. 
Hry a tvoření. Pobyt venku dle počasí, výlet. V ceně: pitný režim,  
4x oběd, materiál, ped. dozor. Děti si přinesou: přezůvky, batůžek,  
láhev s pitím, oblečení na ven, případně na převlečení, svačinku.  
Informace a přihlášky: do 7. 2. 2014 Radka Čáslavová,  
rcaslavova@seznam.cz

Více informací k akcím i kroužkům:  
www.ddmhelceletova.cz/ CVČ Mateřídouška

MIKUlÁŠSKÁ BeSíDKa
V letošní první adventní neděli 1. prosince 2013 se v naší řečkovické 

Sokolovně uskutečnila tradiční Mikulášská besídka. 
A jak tato tradice vlastně vznikla? Zní to skoro jako pohádka: před 

mnoha a mnoha lety (v roce 1992) napadlo tehdejší Řečkovickou tři-
náctku (dnes nás její mladí členové nazývají zakladateli), že se nechceme 
scházet jen v období předhodovém a hodovém, ale i při jiných příležitos-
tech, a tak padl nápad: „Uděláme Mikulášskou besídku!“. No ale jak? kde? 
Z čeho? Co budeme dávat dětem, které, doufáme, přijdou? kde bylo jas-
né hned – máme sokolovnu. Jak? No máme přece všichni dostatek nápa-
dů, Z čeho? Hodně nadšení, nějaké ty papíry na kulisy jsme taky sehnali, 
kdosi našel doma látku na provizorní oponu, doma jsme napekli perníky, 
aby samozřejmě ty hodné děti něco od Mikuláše dostaly …

Postupně se z této akce stala tradice, vymakaly se kulisy, opona, ozvu-
čení a další věci, a tak se stala z Mikulášské besídky krásná akce, která 
nejen malým, ale i velkým každoročně zpříjemňuje předvánoční období. 
V posledních letech se o zpříjemnění a navození krásné vánoční atmo-
sféry postarala také děvčata ze Soroptimist Clubu Brno, která prodávají 
výrobky chráněných dílen a nádherně provoní sokolovnu vlastnoručně 
vyrobeným svařákem, vánočním punčem a napečeným cukrovím. Patří 
jim veliký dík, stejně jako těm všem lidem, které není takzvaně „na pla-
ce“ vidět, kteří jsou v šatně, v kuchyni (máme vždy hlad jako herci a vždy 
máme připraveno výborné jídlo), v zákulisí, u ozvučovací techniky, osvět-
lení atd…

A nejkrásnější na tom všem je, jak je člověku krásně u srdíčka když, 
z pozice těch „zakladatelů“ vidí, že v našem úsilí pokračuje dnes aktivní 
mladá Řečkovická třináctka, že její členové s obrovským nasazením vše 
připraví, namalují kulisy, nacvičí pohádky, písničky, s pomocí rodičů ušijí 
kostýmy a udělají príma veřejnou akci, že v této tradici pokračují děti nás 
zakladatelů (některé tancují v Pampeliškách, v nejmladší odnoži Řečko-
vické třináctky), a my, kteří se od začátku až do této doby aktivně všeho 
účastníme, máme z toho opravdovou radost a velice moc jim za to děku-
jeme a fandíme jim. 

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří aktivně pomáhají, všem 
divákům, kteří se na tuto akci přijdou podívat a mnozí z nich se slovy 
pochvaly odcházejí, poděkovat také MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 
která s námi na této akci spolupracuje dodáním balíčků, které každé dítě 
dostane na konci představení. Hlavně bych chtěla poděkovat všem z TJ 
Sokol Řečkovice, kteří nás po celou dobu konání podporují a umožňují 
nám tuto akci pořádat.

A přeji nám všem, aby nám zdraví a elán do dalších let vydržel, protože 
tato tradice je opravdu velmi milá.

Eva Janovská

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137,  Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel.: 533 424 046

www.nostalgie.cz

Placená inzerce

Srdečně zveme na tyto akce:

KURZ PÁJENÉHO SKLA-TIFFANY  
pro začátečníky a mírně pokročilé, dospělé a mladé lidi od 10 let 
Čtvrtek 30. 1. 2014, 17:00 – 21:00 hod. Skvělé dekorace a dárky. 
Možnost domluvení pokračování-lampy. Rezervace místa předem, 
záloha 100 kč, kurz od 4 účastníků. Cena 600 kč.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 17. 2. - 23. 2. 2014 
Záhada ztraceného obrazu 
Budeme řešit různé detektivní hádanky i výtvarně tvořit. Tábor je 
určen hlavně pro školáky. Místo si můžete rezervovat již nyní. Možno 
i na jednotlivé dny. Obědy v ceně. Cena: 1.100 kč/týden, 220 kč/1 den.
Je možné se hlásit do kroužků a kurzů na 2. pololetí. Informujte se 
o volných místech www.ddmhelceletova.cz/domino

Mgr. Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá HoraZpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na PROSINEC:
BADMINTON – 3. a 5. liga (Yonex aréna Jehnice) 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
BASKETBAL – Středoevropská a ženská liga (nová hala) 
4. 1.  VALOSUN kP Brno: SŠMH Brno 16:30 hod. 
15. 1.  VALOSUN kP Brno: FF Post Vídeň 17:30 hod. 
29. 1.  VALOSUN kP Brno: Piešťanské Čajky 17:30 hod.   
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

FUTSAL – 1. liga (nová hala): 
10. 1.  Tango Brno: Chrudim 20:00 hod. 
17. 1.  Helas Brno: Hradec králové 19:30 hod. 
24. 1.  Helas Brno Agromeli Brno 19:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

HÁZENÁ – Extraliga mužů (stará hala) 
29. 1.  kP Brno: Dukla Praha 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

VOLEJBAL – Extraliga žen 
9. 1.  Vk kP Brno: Prostějov 18:00 hod. 
18. 1.  Vk kP Brno: Olymp Praha 18:00 hod. 
23. 1.  Vk kP Brno: SG Brno 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

FLORBAL – Extraliga mužů 
12. 1.  Bulldogs Brno: Mladá Boleslav 17:00 hod. 
19. 1.  Bulldogs Brno: Střešovice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději do 12. 1. na 
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
předseda Komise sportu a člen rady MČ

SpOrTOVeC MČ 2013 - nOMInaCe
Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

• jednotlivec (maximálně 3 nominace),
• trenér (1 nominace),
• funkcionář (1 nominace),
• družstvo (1 nominace).

Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocení 10 
jednotlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev a jeden absolutní 
vítěz, který se stane Sportovcem roku 2013 naší MČ.

Podmínkou k nominaci je buď trvalé bydliště v MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora, nebo členství v některé místní organizaci či klubu, 
který zde sportovní činnost provozuje.

Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte na mailovou 
adresu: foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice.brno.cz.

Richard Foltýn 
předseda Komise sportu RMČ

Dětský lesní klub Sýkorka dostal  
k Vánocům nové přírodní hřiště

Dětský lesní klub Sýkorka 
v září již potřetí otevřel svou 
branku pro děti. Sýkorka posky-
tuje výchovně-vzdělávací péči 
dětem ve věku 2,5-7 let a je 
inspirována lesními mateřskými 
školkami, ve kterých děti tráví co 
nejvíce času venku, v přírodě.

Celé léto i podzim bylo na 
Sýkorce rušno. Probíhal zde 
nejen příměstský tábor pro 
děti, ale zároveň výstavba prvků 
přírodního hřiště. Občanské 
sdružení EPSÍk společně s Cen-
trem environmentálních studií 
realizovalo projekt výstavby přírodního hřiště a pocitové stezky v lese nad 
Sýkorkou. 

Ptáte se, jak asi vypadá přírodní hřiště a k čemu je pocitová stezka?
Přírodní hřiště na Sýkorce má dětem poskytnout herní prvky především 

k rozvíjení motorických schopností, ale i prostor k různě inspirovaným hrám 
a ručním pracím. Vše vzniká z přírodních materiálů, zejména ze dřeva, hlíny, 
slámy a kamení. Děti můžou nyní dovádět na členitém pískovišti a štěrkovišti 
s různými druhy kamínků a na plošince u potoka, který velice rády navštěvují. 
Dále přibyl dřevěný hrádek, malý hliněný tunel, zahradní domek na nářadí se 
stoly pro práci se dřevem a „kuchyňka“ v podobě kamenito-hlinitého valu, na 
kterém se dá vařit z písku, hlíny a vody anebo se na něm dá trénovat rovnováha. 
Posledním z herních prvků má být stromový domeček na jednom ze vzrostlých 
stromů v zahradě.

Dalším novým objektem je zastřešená veranda spojující chatu a maringotku, 
které slouží dětem jako zázemí při odpoledním odpočinku. Veranda výrazně 
zpříjemnila prostor před chatou a umožňuje dětem obědvat anebo výtvarně 
tvořit venku i za deště. 

Pocitová stezka v lese má všem návštěvníkům lesa umožnit podívat se na 
známý les trochu jinak, všemi smysly. Takovéto stezky obsahují například velkou 
dřevěnou zvonkohru, na které si můžete vyzkoušet, jak která dřevina zní, dále 
umožňují poznávání různých druhů stromů po hmatu nebo místa na stromech, 
kam si lze vyšplhat a podívat se na svět z ptačí perspektivy. Co všechno nakonec 
bude stezka obsahovat, neprozradíme dopředu, ale můžete se těšit na její slav-
nostní otevření na jaře.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem obyvatelům Mokré Hory, 
jejichž zahrady a domy bezprostředně sousedí se Sýkorkou. Děkujeme, že 
jste trpělivě snášeli nepříjemnosti spojené s navážením materiálu a výstavbou 
herních prvků na zahradě. I díky vaší dobré vůli může být Sýkorka tou dobro-
družnou školkou, jakou je.

Pokud rádi chodíte do přírody a chtěli byste, aby vaše děti i ve školce trávily 
co nejvíce času venku, srdečně vás zveme na návštěvu Sýkorky. Informace k ná-
vštěvním dnům najdete na webových stránkách www.skolka.eps.cz. V příštím 
školním roce 2014/2015 bude mnoho volných míst pro nové sýkorky, protože 
v červnu 2014 vypustí Sýkorka do světa 22 předškoláčků. 

Barbora Pelánková 
Dětský lesní klub Sýkorka 

Mokrá Hora 77, Brno 621 00  
www.skolka.eps.cz, barbora@ecb.cz
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Pevné zdraví a šťastný, úspěšný rok 2014  
přejí žáci a učitelé SZUŠ Universum

ŽÁKOVSKÝ VEČER | 21. ledna 2014 v 18.00 hodin
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

Šťastný nápad využít exklusivní staré barev-
né kalendáře ke tvorbě půvabných koláží se 
zrodil v hlavě řečkovické výtvarnice paní Ali-
ce Daňhelové. Tu známe z její dřívější výstavy 
netkaných textilních obrazů, při jejichž zrodu 
mohla plně využít svého odborného vzdělání 
výtvarné návrhářky, získané na brněnské textil-
ní průmyslovce. Alice Daňhelová byla též něko-
lik let platnou členkou zdejší kulturní komise.

Jistě řada z vás doma přechovává staré 
barevné kalendáře, plné půvabných krajin, 
historických památek, reprodukcí obrazů či 
neodolatelných slečen. Je vám líto je vyhodit, 
co však s nimi? Šikovné ruce spolu s výtečným 
nápadem, nůžkami, papírem a lepidlem jsou 
základními potřebami. Navíc však je nutná vel-
ká dávka citlivého talentu pro kompozici. A to 
všechno Alice Daňhelová má. V jejích kolážích 
najdete velmi často i jemný a laskavý humor, 
vystupující ve spojení s názvy jednotlivých obrazů. Dovedu si velmi 
dobře představit tyto půvabné koláže i jako výzdobu stěn kance-
láří, čekáren, ordinací, ale též chodeb nepopulárních úřadů, jako je 
finanční či důchodový úřad, kde mohou navodit až nečekaně příjem-
nou atmosféru.   

Prodejní výstava koláží Alice Daňhelové bude zahájena  
v pátek 10. ledna 2014 v 17:00 hodin a potrvá do neděle 19. led-
na. Na vernisáži vystoupí mužský pěvecký kvartet Megafon – přátelé 
Alice Daňhelové. Výstava bude otevřena v pracovní dny od 14:00 do 
17:00 hodin, o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod.

Na setkání s příznivci naší Galerie na radnici se těší komise kultury 
a informací.

Ivan Koláčný 
 předseda Komise kultury a informací RMČ

Koláže alice Daňhelové 
v lednu v Galerii na radnici

V prosinci oslavili své jubileum
Milada  ZBOŘILOVÁ 95 let
Marie  DOSTÁLOVÁ 92 let
Josefa  BARTUŠKOVÁ 90 let
Ludmila  KŘENKOVÁ 90 let
Zdeněk  VALENTIN 85 let
Božena  TRUPOVÁ 85 let
Zdenka  ZÁBRODSKÁ 85 let
Karel  VALOUCH 80 let
Jitka  ZEMANOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu   
vše nejlepší přeje redakce.

akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci lednu 2014:

15. 1. v 18 hod., sál školy Žákovský večer
16. 1. v 18 hod., sál školy Absolventský klavírní koncert 
 A. Prachalové
20. 1. v 18 hod., sál školy Oborový večer klavírního oddělení
27. 1. v 18 hod., sál školy Oborový večer pěveckého oddělení
29. 1. v 18 hod., sál školy Žákovský večer
30. 1. v 18 hod., sál školy HRAJE CELÁ RODINA

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Společenský ples
8. 2. 2014 v 19.30 hodin

Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice
kde: Sokolovna v Řečkovicích, Vážného

k tanci a poslechu hraje: nota Bene
Vstupné: 100 Kč, s večeří: 200 Kč

Předprodej vstupenek: 
na www.sokolreckovice.cz, sms 723151645 nebo  

v sokolovně 30. 1. a 6. 2. 2014 od 18:15 do 19:15 hod.

Činnost T. J. Sokol Řečkovice finančně podporuje 
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

a statutární město Brno

9. 2. 2014
ve 14.00 hod.

kde: Sokolovna v Řečkovicích, Vážného 19
Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice

Činnost T. J. Sokol Řečkovice  finančně podporuje 
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

a statutární město Brno


