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LEDEN 2015

Na  přelomu roku jsme se rozhodli 
vyzpovídat pana starostu Marka Visko-
ta na  téma „Co čeká naši městskou část 
v roce 2015?“

Pane starosto, prvním dotazem zůstanu ještě v roce 2014. 
Jak jste na radnici prožili první měsíce po volbách? 

Kromě povolebního vyjednávání a volbě nového vedení 
radnice se jednalo o  klasicky hektický závěr roku, který je 
běžný v řadě institucí. Souběžně s dokončováním všeho, co 
nesneslo odkladu, bylo třeba také dokončit návrh rozpočtu 
městské části na rok 2015 tak, aby mohl být v zákonné lhůtě 
15 dní před projednáním v  zastupitelstvu zveřejněn. Vedle 
toho dobíhaly akce roku 2014, například s ohledem na pod-
mínky dotace bylo třeba dokončit rekonstrukci parkovišť 
na Horáckém náměstí 2/3 a u bytových domů Žitná 21 a 23 
do konce listopadu, což se i díky přízni počasí podařilo. 

Zmínkou o přípravě rozpočtu jste mi nahrál na další dotaz. 
Co tedy chystá radnice na rok 2015?

Rozpočet můžeme chápat jako základní dokument, ze 
kterého lze vyčíst mnoho zajímavého. Zároveň věřím, že jeho 
podoba na  začátku roku nebude jeho podobou konečnou 
a  že se vedení městské části ještě v  průběhu následujících 
měsíců podaří získat prostředky na  další potřebné opravy 
a  investice. Nicméně v  tuto chvíli bych určitě vyzdvihnul 
například projekt směřující k vybudování přibližně 25 nových 
parkovacích míst na  místě bývalé hasičky a  nevzhledné 
asfaltové plochy na  Palackého náměstí a  s  tím spojenou 
přípravu projektové dokumentace na  rekonstrukci parku 
na  tomto náměstí. Zůstanu-li ještě v  této lokalitě, musím 
se zmínit i  o  připravovaném osvětlení problematického 
přechodu pro chodce před cukrárnou Větrník a  umístění 
radaru na ulici Hapalova ve směru od města. 

Zůstaňme ještě u  zmíněného parkoviště na  Palackého  
náměstí. Před několika měsíci se objevily informace, že par-
koviště vznikne na úkor dětského hřiště nebo snad dokonce 
i na úkor části zeleně v parku. Co je na tom pravdy?

Předně je třeba vnímat, že v rámci předvolební kampaně 
se bohužel ne vždy hraje pouze fér. Ale máme již po volbách 
a  vraťme se prosím k  věcnému přístupu. Skutečnost je 
taková, že nová parkovací stání vzniknou na místě asfaltové 
plochy se dvěma starými pískovišti. Hlavním důvodem pro 
jejich vznik je potřeba řešit akutní nedostatek parkovacích 
míst v  centrální části Řečkovic. Jako další důvod zmíním 
návaznost na  projekt rekonstrukce bývalé sýpky, u  něhož 
je vyřešení parkování nezbytností pro získání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Zároveň jsou v rozpočtu 
vyčleněny prostředky na  projektovou dokumentaci 
rekonstrukce parku, která by měla zahrnovat i  menší nové 
hřiště.

Jaké další projekty, třeba v  oblasti školství, byste také  
zmínil?

Dovolte mi ještě zmínkou zůstat u  tématu parků 
a veřejných prostranství. V návrhu rozpočtu na rok 2015 totiž 
nalezneme také přípravu projektu regenerace rozsáhlého 
území parku na  Horáckém náměstí. Pokračovat chceme 
i v projektu regenerace panelového sídliště, v letošním roce 
například vybudováním oploceného výběhu pro psy při ulici 
Novoměstská. V oblasti mateřských a základních škol máme 
za  sebou poměrně rozsáhlé investice v  posledních letech, 
které stav všech budov významně zlepšily. To pochopitelně 
neznamená, že je vše vyřešeno. V  letních měsících chceme 
zahájit rekonstrukci zahrady naší největší mateřské školy 
na  Měřičkově ulici a  opravy střechy se dočká budova 
na Uprkově. 

Budeme žít v roce 2015 kulturně a společensky?
To beze sporu. Čeká nás tradiční kalendář kulturních 

a  společenských akcí pořádaných či podporovaných naší 
městskou částí. Sezónu začneme v areálu bývalého pivovaru 
radničním dětským dnem, v červnu zde bude opět festival 
Country Fontána, srpen je ve  znamení Vavřineckých hodů 
a Letní noci. Do toho dětská představení na radnici, výstavy. 
Zkrátka, žádná nuda v Řečkovicích.

Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor.
Já také děkuji a  chtěl bych všem občanům Řečkovic 

a Mokré Hory popřát vše dobré do roku 2015, aby si, pokud 
možno, co nejčastěji dokázali najít čas pro sebe a své blízké 
a těšili se pevnému zdraví.

  Rozhovor vedl Oliver Pospíšil

Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2015
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Vítání občánků
V sobotu 16. května 2015 se uskuteční v zasedací síni 

radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší  
městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci  

přivítali děti narozené od druhé poloviny roku  2014 
s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí narozených v období 2014 až 2015 
se mohou přihlásit osobně u paní Hany Fišlové,  

kancelář 92 (matrika), tel.: 541 421 748,  
email: fislova@reckovice.brno.cz.

ÚMČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora

InforMace ÚMČ

na své 2. schůzi 3. prosince 2014 rada:
• projednala a doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu na rok 2015,
• doporučila ZMČ v souvislosti s navrženým rozpočtem na rok 2015 

požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části zisku 
z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství - ve výši  
4 mil. Kč na rekonstrukci parkoviště na Palackého náměstí,

• doporučila ZMČ schválit aktualizaci projektu Regenerace panelo-
vého sídliště Brno – Řečkovice, VIII. etapa a schválit podání žádosti 
o dotaci z podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ 
ve výši 3,29 mil. Kč. Etapa zahrnuje vybudování oploceného výbě-
hu pro psy při ulici Novoměstské, rekonstrukci parkoviště u centra 
Vysočina při Vránově ulici, rekonstrukci dětského hřiště a sporto-
viště u domů Novoměstská 53 a 55,

• souhlasila s  přemístěním nevyužívané čekárny zastávky MHD 
u domu Kořískova 53 na zastávku autobusů 42 a 70 u parkoviště 
u domu Žitná 13.

2. zasedání Zastupitelstva městské části se konalo 18. 12.  
2014, tedy po  uzávěrce tohoto čísla. Nejdůležitějším bodem 
posledního zasedání ZMČ v roce je schválení rozpočtu na další rok. 
Rozpočet byl navržen jako schodkový s  příjmy ve  výši 58,52 mil. 
Kč, výdaji ve  výši 73,27 mil. Kč. Rozdíl se vyrovnává financováním 
(zapojením zdrojů předchozích let) ve  výši 14,75 mil. Kč. Rozpočet 
stejně jako usnesení ze ZMČ jsou k dispozici na www.reckovice.cz.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná, občan má  
právo vystoupit k  projednávaným bodům, program je vždy před 
datem konání vyvěšen na  úřední desce úřadu. Zastupitelstva se 
konají od  15 hod v  zasedacím sále ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora, Palackého nám. 11. 

Termíny zasedání ZMČ v roce 2015: 19. února, 9. dubna, 25. června, 
17. září, 17. prosince.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Milada  ZBOŘILOVÁ 96 let
Marie  DOSTÁLOVÁ 93 let
Ludmila  KŘENKOVÁ 91 let
Marie LENGÁLOVÁ 90 let
Zdeněk  NOSEK 85 let
Milan  ČERNÝ 85 let
Kamila  TRNAVSKÁ 85 let
Marie  DOSTÁLOVÁ 85 let
Jaroslav  POLEDNA 80 let
Jiří  ŠPAČEK 80 let
Olga  JAROLÍMOVÁ 80 let
Eva  SKŘIVÁNKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší 
přeje redakce.

JUBILANTI – prosinec 2014

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části

V  poslední době jsem několikrát odpovídal na  dotaz ohledně 
školské rady, jaké má pravomoci, jak funguje, jak je volena a  pod. 
Často také o její existenci rodiče a veřejnost vůbec neví, volební účast 
tak bývá velmi nízká a ochota kandidovat také není mnohdy velká.

Vzhledem k  tomu, že před měsícem proběhly volby do  školské 
rady na  ZŠ Horácké náměstí a  12. 1. 2015 proběhnou volby do   
školské rady na ZŠ Novoměstská, dovolte, abych připomněl několik 
skutečností.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, 
zřizovateli a  dalším osobám podílet se na  správě školy. Rada se 
vyjadřuje k  návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje 
výroční zprávu školy, schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny, 
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se 
na zpracování koncepce rozvoje školy, projednává inspekční zprávy 

České školní inspekce, podává podněty a  oznámení řediteli školy, 
zřizovateli, orgánům státní správy a  školní inspekci, podává návrh 
na  odvolání ředitele školy a  podává návrh na  vyhlášení konkursu 
na ředitele školy. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí 
zákonní zástupci, zletilí žáci nebo studenti a třetinu volí pedagogičtí 
pracovníci. Je volena na 3 roky, zasedá minimálně dvakrát za rok a je 
ustanovena na základě školského zákona. 

Vážení spoluobčané a  rodiče, dovoluji si tedy tvrdit, že právě 
školská rada může být tím nejlepším nástrojem jak se podílet 
na  zkvalitňování vzdělávacího procesu našich dětí, na  zlepšování 
atmosféry ve školách, a vaše kandidatura a následná účast v ní určitě 
nemusí být zdaleka jen formální. Navíc máte možnost se na  vámi 
zvolené zástupce ve školské radě kdykoli obrátit.

Mgr. René Černý, místostarosta

Školská rada jako samozřejmost a nutnost
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Program přednášek pro seniory na I. čtvrtletí 2015
Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
9. leden Ing. Sochorec Lumír Tajemná Gruzie, II. část 17:15
23. leden Ing. Kolejka Jaromír Ural 17:15
30. leden Lobpreisová Eva Tádžikistán, II. část 17:15
6. únor Herberger Luděk Rumunsko 17:15
13. únor Urbánek Vilém Čína, I. část 17:15
 20. únor Mgr. Klementová Marie Zimní turistika v Alpách 17:15
 6. březen RNDr. Vlasák Jan Zajímavé stromy v ČR 17:15
 13. březen Ing. Novák Jaromír Patagonie 17:15
 20. březen Ing. Míča Jiří Černomořské pobřeží Bulharska 17:15
 27. březen Ing. Sochorec Lumír Tajemná Gruzie, III. část 17:15
                         
Klub seniorů Mokrá Hora - v budově naděje na ulici Hapalova 20, Brno
12. leden Ing. Druckmüllerová Zdena Horní Rakousko 16:00
26. leden Lobpreisová Eva Tádžikistán, I. část 16:00
9. únor Mgr. Klementová Marie Alpy - kouzlo velehor 16:00
23. únor Jarolínová Iva Madagaskar 16:00
9. březen RNDr. Vlasák Jan Island 16:00
23. březen Mgr. Klementová Marie Turecko 16:00

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí občané Řečkovic 

a Mokré Hory, chci Vám poděkovat 
za dlouholetou přízeň, kterou jste mně 
prokazovali v komunálních volbách. 
Velmi si toho vážím. Děkuji i zastupite-
lům, s kterými jsem šestnáct let spolu-
pracovala, i všem  členům bytové komise 
a komise školství a mládeže. Dovolte mi  
v nastávajícím roce 2015 popřát Vám, 
vašim rodinám a dětem pevné zdraví, 
dostatek rozvahy a trpělivosti a mnoho 
pozitivní energie a elánu. 

Vaše Eva Fajkusová,  dětská lékařka

Poděkování bývalému redakčnímu 
kolegovi Mgr. Janu Jandlovi

Výsledky loňských komunálních voleb řádně zamíchaly 
sestavami zastupitelstva, výborů i jednotlivých komisí. Nejinak 
tomu bylo i  v  případě redakční rady tohoto zpravodaje. 
Ta změnila i  svůj název a  je z  ní dnes komise pro přípravu 
zpravodaje Řeč. S  názvem se obměnilo i  její personální 
složení, ostatně o tom jste byli informováni již v prosincovém 
čísle Řeči. S  novým zastupitelstvem ukončil svoji činnost 
v  redakční radě její dlouholetý člen Mgr.  Jan Jandl, historik, 
jehož doménou byly dějiny 19. a 20. století. Na stránkách Řeči 
vás mnoho let seznamoval zejména se zajímavými úseky naší 
novodobé historie. Mezi jeho nepřehlédnutelné příspěvky 
patřil zasvěcený a  poutavý seriál o  symbolech našeho státu 
i o událostech spojených s oběma světovými válkami, jež se 
promítly i do života Brna včetně Řečkovic a Mokré Hory. Mgr.  
J. Jandl občas úspěšně zastupoval při shromažďování a třídění 
jednotlivých příspěvků šéfredaktora doc.  Ing.  I. Maška, CSc., 
a zajišťoval kontakty s tiskárnou. 

Myslím, že mohu touto formou Mgr.  J. Jandlovi za  jeho 
dlouholetou práci upřímně poděkovat - jak za bývalé i součas-
né vedení zpravodaje Řeč, tak i za všechny čtenáře. Současně 
chovám naději, že se na stránkách Řeči s jeho příspěvky bude-
me opět setkávat.

Honzo, dík! 
Ivan Koláčný

a zase to novoroční  
předsevzetí...

Mnozí z nás vítají nový rok novoročními 
předsevzetími. Přestat kouřit, zhubnout, 
začít sportovat atd. Známá věc. A  ještě 
známější jsou konce takovýchto předse-
vzetí. Nejpozději v březnu jsou často fuč.

Přesto mne napadá jedno, které by stálo 
za dodržení. Uklízet po svých psích miláč-
cích. Začnu tím, že máme doma psy. Jsou 
to miláčci a  zlatíčka, je s  nimi mnoho ra-
dostí, ale i povinností. K těm povinnostem 
patří uklízení exkrementů doma na zahra-
dě i venku na ulici. Já (a rozhodně nejsem 
sama) uklízím. Jsou však mezi námi tací, 
kteří při typickém psím přičapnutí ztrácí 
zrak, sluch i čich. 

Takže tyto páníčky psů moc prosím, zkuste si dát novoroční 
předsevzetí „Budu uklízet po  svém čtyřnohém příteli. Nebude 
mi jedno, že soused má díky mé lhostejnosti znečištěný chodník 
a nějaký nešťastník boty.“ 

Myslím, že toto předsevzetí není tak těžké dodržet a  že 
radost z něj budeme mít všichni. Haf!

Dana Malíková

V  pondělí 1. prosince 2014 bylo skutečně ošklivé počasí. Studený vzduch 
skrápěl hustý déšť, měnící se v  nepříjemnou námrazu, která vyřadila z  provozu 
tramvaje a  trolejbusy po  celém Brně. V  ten den si také měly děti z  řečkovických 
a mokrohorských škol a školek u sv. Vavřince rozsvítit svůj vánoční stromek. Tradiční 
akce hrozila zrušením, protože v takovém psím počasí se venku přebývat nedalo. 
Organizátoři nakonec operativně akci přesunuli do  zasedacího sálu radnice, kde 
sice občas bylo v rodičovském obecenstvu těsno, ale nikdo nemokl a netrpěl zimou. 

Slavnost zahájily děti z  MŠ a  ZŠ Novoměstská, následovány dětmi z  MŠ 
Měřičkova a Škrétova. Šikovné děti z MŠ Kárníkova přidaly i tanečky, mokrohorské 
děti statečně dozpívaly koledy navzdory zasekávajícímu se CD přehrávači. Blížící se 
Vánoce připomínal nazdobený stromeček v rohu sálu. Děti byly za svá vystoupení 
odměněny nejen potleskem rodičů a  prarodičů, kteří se na  ně přišli podívat, ale 
i čokoládovou dobrůtkou. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Děti vystoupily u vánočního stromku kalamitě navzdory
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fandíme Kometě Brno

V neděli 14.12.2014 byli vybraní žáci ZŠ Horácké náměstí 
pozváni hokejovým klubem Kometa Brno ke shlédnutí 
jejich extraligového utkání. Ta se utkala s velice zdatným 
soupeřem z klubu HC Olomouc a bitva to byla pořádná.  
O zajímavé momenty nebyla nouze a atmosféra na stadionu 
byla fantastická. Mezi třetinami jsme měli možnost podívat 
se také na ledovou plochu a to z paluby dětské rolby, která 
s námi objížděla dokola a my tak mohli zamávat všem 
divákům. V případě výhry domácího týmu jsme měli navíc 
slíbenou návštěvu jejich kabiny, což dělalo utkání pro nás ještě 

napínavější. Všichni jsme fandili až do poslední chvíle a po 
závěrečném hvizdu rozhodčího jsme mohli slavit vítězství. Celí 
nedočkaví jsme se blížili k šatně našich hokejistů, abychom si 
s nimi mohli uvnitř podat ruce, pozdravit je a pogratulovat ke 
skvělému výkonu. Na závěr jsme se s nimi všichni společně 
vyfotili a popřáli jim hodně sil do dalších utkání. Zážitek to byl 
neskutečný a těšíme se na další setkání s hráči Komety Brno.

Mgr. Pavel Kučera

Dobrou zprávu pro všechny svoje odběratele 
mají Teplárny Brno. Po celý rok 2015 nepočítají se 
zdražením ceny tepla ani pro domácnosti, ani pro 
své obchodní partnery. Brňané, kteří si již zvykli 
na spolehlivou dodávku ze soustavy centrálního 
zásobování teplem, tak nemusejí mít obavy, že by 
jim například ke zvýšené ceně za vodné a stočné 
přibyly další výdaje za teplo.

„Udržení ceny za teplo jsme si vytkli jako 
jeden z  našich strategických cílů a jsem opravdu 
velmi rád, že se nám ho již čtvrtým rokem daří 
naplňovat a že tak držíme slovo,“ uvedl generální 
ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Cena tepla 
pro rok 2015 zůstává zákazníkům, kteří odebírají 
teplo z  výměníkových stanic a plynových kotelen 
Tepláren Brno, zachována ve výši předchozích tří 
let, tedy průměrně 580 Kč/GJ bez DPH.

Teplárny Brno 
drží cenu tepla
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PLacenÁ InZerce

Placená inzerce

Po premiéře 

výstavy v Praze 

teprve

1. repríza!

interaktivní prvky pro menší návštěvníky
Mimořádnost exponátů podtrhuje rozšířený 
koncept výstavy zaměřený na nejdůležitější 
postavu české historie a největšího Čecha – 
Karla IV.  /středověké zbraně, dobové oděvy 
a obuv, 3D modely/

Velký důraz je kladen na návštěvnicky 
atraktivní a moderní zpracování expozice

Národní kulturní památka 
a nejznámější český poklad 

Svou povahou patří mezi 
nejtajemnější korunovační 
klenoty světa

Autorem je  legendární  
zlatník  Jiří Urban, který 
realizoval šperky i pro 
královnu Alžbětu II. 

Součástí výstavy jsou  
velkoplošné fotogra�e, 
videoreportáž a informace 
o náročné výrobě

nejhodnotnější český poklad na dosah!

KORUNOVAČNÍ  KLENOTY

Letohrádek 
Mitrovských v Brně 
představí mistrovské 
repliky a mnoho 
dalších tematických 
exponátů z období
středověku
a vlády Karla IV.

leden - březen 2015

www.letohradekbrno.cz                         www.ceskekorunovacniklenoty.cz

HLeDÁM ke koupi byt v Řečkovicích 2+1 nebo 3+1 v OV, bez RK . 
naBÍZÍM byt 1+1 v OV na ul. Novoměstská. Tel.: 604 335 810

PoČÍTaČe-nB-TISKÁrnY-InTerneT: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

MaLBY, nÁTĚrY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

HoDInoVÝ  ManŽeL – stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009

MaLÍŘ PoKoJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

BYToVÁ JÁDra, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

naBÍZÍM opravy počítačů a notebooků, tvorbu a správu webových 
stránek. Bc. Jan Ryšávka, tel.: +420 604 535 647. www.hr-computers.cz

renoVace DŘeVĚnÝcH PoDLaH  (parkety, vlysy, palubky), 
podlahářské práce. Tel.: 603 818 218

InSTaLaTÉrSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181

DoPraVa Pro SenIorY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

noVÁ PoJIŠŤoVacÍ KanceLÁŘ  PoJIŠŤoVnY  ČPP 
– Poradenství v pojištění osob, majetku, odpovědnosti,  
   cestovního pojištění, podnikatelských rizik aj.  
– Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 
– Hypotéční úvěry a stavební spoření 
– Pojištění, servis, poradenství. Banskobystrická 39a, Brno

cenTrUM SLUŽeB oBČanŮM – služby a poradenství pro Vás  
            – KoPÍroVÁnÍ, TISK (i z el. médií), SKenoVÁnÍ,  
            – LaMInoVÁnÍ, VaZBa, PŘePIS TeXTŮ, TVorBa  
            – VIZITeK, VeŘeJnÝ InTerneT, e-MaIL aj. 
            – PoraDenSTVÍ a ZProSTŘeDKoVÁnÍ SLUŽeB,  
            – HLeDÁnÍ InforMacÍ  na InTerneTU 
            – reaLITnÍ PoraDenSTVÍ - prodej domů, bytů a prostor  
            – ÚSPora VÝDaJŮ Za VoDU – až o polovinu méně za vodu! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel:. 840 447 777

PronÁJeM kancelářského místa v Řečkovicích - nízká cena. 
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603899555

PronÁJeM zasedací místnosti v Brně - vč. zázemí, nízká cena.        
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603899555

MaLBY – nÁTĚrY onDerKa. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

DoUČUJI/VYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu 
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

rÁMoVÁnÍ oBraZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165

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

ZŠ Brno, Horácké náměstí 13
Zápis do prvních tříd
pro školní rok 2015/2016

proběhne ve dnech 
16. ledna 2015 od 14.00 do 17.00
17. ledna 2015 od 9.00 do 11.00
na pracovišti Horácké nám. 13

předpokládané rozdělení tříd:

1 třída na pracovišti Horácké nám. 13 

3 třídy na pracovišti Uprkova 1a  

Co Vám a Vašim dětem může škola nabídnout?

Vám
 klidnou práci, protože se o dítě můžeme postarat od 6:30 až do 17:00 h 

včetně zajištění zájmové činnosti – výuka anglického jazyka, sportovní 

kroužek, keramický a výtvarný kroužek, bohaté aktivity ve školní 

družině. 

 možnost konzultací s výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem        

a školním psychologem

Dětem
 výuku v pěkném prostředí podle vzdělávacího programu  AMOSEK s daltonskými prvky.

 volný pohyb o přestávkách a za pěkného počasí                      

     na školním hřišti

 bohatou zájmovou činnost

 školy v přírodě a školy v přírodě s lyžováním

 účast na soutěžích v návaznosti na žákovy schopnosti

 výuku cizích jazyků od 3. ročníku

 výukové programy na PC

 možnost integrace

Na druhém stupni  rozšířená výuka jazyků a sportu, v běžných třídách  výběr 

volitelných předmětů, bohaté zájmové činnosti v mnoha kroužcích. 



další informace:  541 321 507   skola@zshoracke.org    www.zshoracke.org
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PĚVECKÝ KONCERT
16. ledna 2015 v 16.30 v sále školy

ŽÁKOVSKÝ VEČER
20. ledna v 18.00 v sále školy

Srdečně zve 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

akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci lednu 2015:

13. 1. v 18 hod., sál školy
oborový večer pěveckého oddělení
14. 1. v 18 hod., sál školy
Žákovský večer
20. 1. v 18 hod., sál školy
oborový večer klavírního oddělení
28. 1. v 18 hod., sál školy
Žákovský večer
29. 1. v 18 hod., sál školy
HraJe ceLÁ roDIna 

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní škola Brno, 
Novoměstská 21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Pátek 16. 1. 2014 od 14 do 17 hodin
Sobota 17. 1. 2014 od 8 do 11 hodin

Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte,  
občanský průkaz, popř. doklad o odkladu  

(i z jiné školy)

Těšíme se na vás.

Společenské a kulturní akce 
pořádané v Sokolovně  

v 1. pololetí 2015

17. 1. 2015 farní ples
7. 2. 2015 Společenský ples
8. 2. 2015 Dětský karneval
14. 3. 2015 country bál
15. 3. 2015 Pojďte s námi za písničkou

Eva Janovská

Nabídka akcí:
Vinuté perly - pro dospělé, individuální domluva času 
(večer nebo dopoledne, 2-3 účastníci), 
150 Kč/hodina + doplatek za perly.
Patinovaná krabička - pro dospělé a děti od 9 let,  
čtvrtek 15. 1. 2015, 16:45-19:00 hodin. 
Cena: 350 Kč dospělí, 250 Kč děti, krabička v ceně.  
Přihlašování do 13. 1. 2015.

Připravujeme:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBor o JarnÍcH PrÁZDnInÁcH  
„TaJeMSTVÍ STarÝcH cIVILIZacÍ“ 
23. 2. - 27. 2. 2015 
Možnost scházení 7:30-8:00 hodin,  
konec 15:30-16:00 hodin.
Tvořivý a objevovací tábor s menšími vycházkami a výlety 
a výtvarnými činnostmi. Objevíme tajemství bůžka, který vidí 
i dozadu. Poznáme dávné civilizace Mezopotámie, Egypta, 
Japonska, Jižní Ameriky a seznámíme se s civilizací Keltů. 
Cena s obědy: 1200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč.

Máme volná místa v těchto kroužcích s možností přihlásit se 
hned nebo až od 2. pololetí: 
Výtvarka s keramikou, děti 6-9 let, úterý 14:30-16:00 
hodin.
Keramika, děti 6-9 let, středa 15:00-16:30 hodin.
Keramika pro dospělé, středa 18:15-20:15 hodin,  
1500 Kč 10 lekcí, 200 Kč 1 lekce.

Podrobné info a přihlašování: dominocvc@gmail.com  
nebo tel.: 608 644 313 (Jana Podzemná).

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas
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Sportovní program na LeDen:
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Středoevropská liga CEWL
28. 1.  VALOSUN KP Brno : SVS Post Vídeň 17:30 hod.
 – ŽBL
31. 1.  VALOSUN KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

florbal – extraliga mužů (nová hala)
11. 1.  BULLDOGS Brno : Vítkovice 17:00 hod.
18. 1.  BULLDOGS Brno : Otrokovice 17:00 hod.
25. 1.  BULLDOGS Brno : Liberec 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz

futsal – 1. liga (nová a stará hala)
9. 1.  HELAS Brno : Zruč n. S 19:30 hod.
16. 1.  TANGO Brno : Chrudim 20:00 hod.
23. 1.  HELAS Brno : Hradec Králové 19:30 hod.
30. 1.  TANGO Brno : Kladno 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
17. 1.  VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod.
24. 1.  VK KP Brno : Přerov 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději  
do 12. 1. 2015 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

TIP MĚSÍce:
adventure golf (halový „mini/golf“)

24. 1.  Turnaj o drobné ceny pro širokou veřejnost 
Registrace do soutěže 10-16 h. Vyhlášení v 17 h.

Aktuálně na: www.adventuregolf.cz
(Novoměstská 1c, Brno-ŘEČKOVICE)

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

SPORTOVEC MČ 2014  
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 jednotliv-
ců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev + jeden absolutní vítěz, který 
se v pátek 27. 3. 2015 stane Sportovcem roku 2014 naší MČ.
Podmínkou k  nominaci je trvalé bydliště v  MČ Brno-Řečkovice  
a  Mokrá Hora nebo členství v  některé místní organizaci, která zde 
sportovní činnost provozuje.
Vaše nominace, ať už oddílové, nebo osobní, zasílejte do 28. 2. 2015 
na  e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice. 
brno.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu



Lednová výstava 
s prof. Pavlem Tománkem 

 – Svět očima optika
Fotografie Pavla Tománka 

částečně odrážejí jeho vystu-
dovaný obor – Optika a jemná 
mechanika. Při svých cestách 
za vědeckými konferencemi 
ve světě i v České republice se  
občas  zastaví a pokouší se 
zachytit momentky denního 
života. V  jeho obrázcích mů-
žete najít dobrou náladu, jem-
ný humor a pozitivní přístup  
k životu. Svá díla většinou vystavuje na středních školách a spojuje 
je s přednáškou o moderních vědeckých směrech, v poslední době 
zejména s nanotechnologiemi.

Vernisáž výstavy proběhne podle tradičního zvyku v pátek  
v podvečer, a to 9. ledna 2015. Výstava bude otevřena až do  
neděle 18. ledna, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech  
od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

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

KULTUra

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého  
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Redigoval: Ing.  Oliver Pospíšil. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěv-
ky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za  věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v  datové podobě na  ÚMČ nebo zasílejte na  adresu  
rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 16. 1. 2015. Zdarma. 
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Pozvání na přednášku  
o historii rakouského Slezska

Výbor pro národnostní menšiny našeho zastupitelstva připravil 
pro své příznivce další přednášku spojenou s  besedou, tentokrát 
na téma rakouské Slezsko. Že nevíte, co je tím míněno?  

Naše císařovna Marie Terezie přišla v polovině 18. století ve válce 
s pruským králem Bedřichem II. ve válkách o dědictví slezské o vel-
kou část naší říše na severu. To, co z původního území zbylo, je někdy 
nazýváno rakouským, českým nebo moravským Slezskem. O  něm 
a jeho osudech až do konce 2. světové války nám bude pod názvem 
Kapitoly z dějin rakouského (českého) Slezska vyprávět a s námi 
diskutovat historik Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, cSc., z Ostravské uni-
verzity. 

Z technických důvodů se setkání uskuteční v pondělí 26. ledna 
v 17 hodin v sále řečkovické radnice.

Na setkání s vámi se těší jménem výboru  
pro národnostní menšiny  

Ivan Koláčný

Kultura v prosinci pro malé i velké
Městská část spolu s  agenturou COMMUNIO PRO ARTE Jiřího 

Mottla připravila na adventní čas kulturní program pro malé i velké 
diváky. Krátce před Mikulášem se 3. prosince 2014 v  sále radnice 
konalo představení pro děti „Zimní pohádka aneb jak černoušek 
Bumti pohladil vílu“. Loutkové představení členek divadla Radost 
Sandry Riedlové a Katky Mendlové mělo u dětského publika obrovský 
úspěch. Domů pak děti odcházely se zážitky z pěkného představení 
a mikulášskými balíčky dobrot, které pro ně byly připraveny.

Skutečně silným zážitkem byl Adventní koncert v  řečkovickém 
kostele sv. Vavřince. Odehrál se ve čtvrtek 11. 12. 2014. Po svátečním 
slovu starosty Mgr.  Marka Viskota uvedl Mgr.  Milan Klapetek 
Janáčkovo kvarteto, které v  hodinovém pořadu zahrálo skladby 
od  Antonína Dvořáka a  Leoše Janáčka. Školený projev a  moudrost 
Milana Klapetka, citlivý výběr povídek od  Františka Nepila, Jana 
Skácela a  dalších autorů spolu s  virtuozitou Janáčkova kvarteta 
byly pohlazením na  duši. Člověk se pak jen velmi nerad vracel ze 
vznešeného prostředí kostela sv. Vavřince zpět do  předvánočního 
shonu.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Geny se nezapřou
Před několika týdny se mi oklikou dostala do rukou půvabná útlá 

knížečka v zelené brožované vazbě s názvem něha a zlo. Její autorka 
Marcela Zerhauová své dílko zveřejnila pod dívčím jménem Marcela 
Neužilová. Není to její první literární počin, má jich za sebou od roku 
1992 již téměř celou desítku. Ta současná je souborem povídek, jak 
sama autorka uvádí, „s  tématikou lásky čisté, dávající, ale i  sobecké 
a pokřivené“.  

Spisovatelka Marcela Zerhauová  jde ve stopách svého otce, dnes 
již nežijícího známého spisovatele Františka Neužila, našeho řečko-
vického spoluobčana, autora řady výtečných historických románů, 
čerpajících zejména z období křesťanského středověku našich zemí. 
Její současnou knížečku, stejně jako některé z předchozích, hledejte 
přednostně v křesťanských knihkupectvích, ale můžete je, s laskavým 
svolením autorky, koupit i přímo u ní na Měřičkově ulici č. 38.

Ivan Koláčný

V neděli 7.12.2014 se již tradičně konala v naší sokolovně v Řečko-
vicích Mikulášská besídka.  Dopolední  a odpolední  představení bylo 
plně obsazené dětskými a dospělými diváky, což jistě svědčí o tradici 
a kvalitě této akce. 

Chtěla bych poděkovat jednak celé „Ř 13“ za pečlivě odvedenou 
práci při přípravách a následné jevištní produkci celé této akce a dále 
také všem pomocníkům, které není sice na jevišti vidět, ale bez kte-
rých by tato akce nemohla být: zpěvákům, kulisákům, zvukařům, 
osvětlovačům, šatnářkám.  Velký dík patří také děvčatům ze Sorop-
timist Clubu Brno, které prodávaly výrobky chráněných dílen a pro-
voněly sokolovnu vlastnoručně vyrobeným svařákem, vánočním 
punčem a napečeným cukrovím. V neposlední řadě chci také podě-
kovat TJ Sokolu Řečkovice za aktivní přístup k této tradiční akci a také 
naší MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora, která dodává balíčky pro děti. 

Myslím, že tato akce byla opět velmi vydařená, a těší mě, že naši 
„Ř 13“ nepotkala ta krizová generační výměna, která je strašákem 
mnoha spolků, ale že došlo k  takzvanému přirozenému generační-
mu posunu. Rozrostli jsme se o další generaci těch nejmenších, kteří 
pod názvem Pampelišky patří k „Ř 13“. Jako jedna ze zakladatelů „Ř13“ 
mám krásný pocit, že se již mnoho let v Řečkovicích pořádají akce, 
které mají smysl, pobaví spoustu lidí a dávají možnost a příležitost 
zaměřit energii mladých tím správným směrem.

Eva Janovská

Mikulášská besídka

Tam vpravo začíná konference.


