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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 4., ROČNÍK XXX

V  posledních týdnech jsem byl často do-
tazován na  novinky ohledně revitalizace lo-
kality tzv. Cihelny, území na hranici Řečkovic 
a Medlánek. Tento brownfield (nedostatečně 
využívaný, zanedbaný areál) se nachází vedle 

areálu bývalé Geofyziky a parku za domy v Sibiřské ulici, kousek od med-
láneckého „ovocného“ sídliště a také prodejny Billa. V následujícím textu 
chci proto představit novinky a zopakovat fakta k tomuto nesporně za-
jímavému tématu.

Zvýšený zájem veřejnosti byl nepochybně vyvolán díky pozornosti, 
kterou Cihelně věnovala brněnská média. Nutno podotknout, že média 
informovala věcně. Bohužel zmatky, nepřesnosti a  až smyšlené teorie 
se objevily na facebookových stránkách některých politických uskupe-
ní, a  to celoměstských i  místních. To je však příznačné pro současnou 
dobu, kdy některé, typicky aktivistické subjekty soupeří spíše v tom, kdo 
na sociální sítě přinese danou informaci nejrychleji a čí zpráva bude sen-
začnější. 

Na prvním místě je třeba připomenout, že už dnes tvoří velkou část 
lokality stavební pozemky. Tyto pozemky jsou ve  vlastnictví soukromé 
firmy, která zde připravuje výstavbu víceúčelového domu s byty a služ-
bami. To celé nemá nic společného s  připravovaným novým územním 
plánem. Výstavba by měla být rozdělena do  dvou etap. První etapa je 
ve  fázi územního řízení. Druhá etapa se potom týká samotné budovy 
bývalé Cihelny (na  fotce). Novinkou v  tomto případě je, že zastupitel-
stvo města schválilo v únoru směnu pozemku pod touto budovou, kdy 
soukromý vlastník získává i pozemek pod ní a město naopak pozemky 
v okolní zeleni. Pochopitelně s doplatkem ze strany investora. To je krok, 
který opravdu otvírá cestu k rekonstrukci tohoto objektu, byť zde je ký-
žený výsledek ještě poměrně daleko.

Naopak město vlastní v řešeném území plochy zeleně, dnes využívané 
jako zahrádky, pronajímané jednotlivým fyzickým osobám. Nový územní 
plán zde navrhuje plochy veřejné městské zeleně. To samo o sobě ješ-
tě nic neznamená. Územní plán pouze vytváří podmínky, ale pokud se 
městská část rozhodne nechat na konkrétním místě další roky a desítky 
let zahrádky, budou tam zahrádky. Především je ale podstatné, že teprve 
na začátku příštího roku bude zpracována projektová dokumentace, kte-
rá bude definovat, co by v této části mohlo vzniknout. A předesílám, že se 
naprosto seriózně zabýváme myšlenkou skloubení veřejně přístupných 
ploch parku a hřišť za současného ponechání zahrádek, individuálních 
i komunitních. Výhodou je i skutečnost, že na projektovou dokumentaci 
jsme získali finanční prostředky z rozpočtu města, rozpočet městské části 
tedy nezatěžujeme. 

Celá lokalita bývalé Cihelny si revitalizaci skutečně zaslouží. Bude se 
tak dít postupně. V každém případě vítám, že se tak dít bude a že svým 
dílem k tomu může přispět i městská část. 

Marek Viskot, Váš starosta

Začínáme řešit lokalitu bývalé Cihelny,  
včetně zachování zahrádkaření

Více vlevo je vyobrazena první etapa, vpravo druhá etapa

Budova bývalé Cihelny se dočká rekonstrukce v druhé etapě
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Odstřel divokých prasat  
na Mokré Hoře

Již loni jsem vás informoval o přemnožení divokých prasat na Mokré 
Hoře. Po konzultaci s  mysliveckým spolkem Paseka jsme tehdy uspo-
řádali naháňku černé zvěře s  cílem vytlačit prasata z  Mokré Hory a na 
vytipovaných místech jsme umístili pachové ohradníky. Toto opatření se 
ukázalo jako málo účinné, proto jsme po dohodě s myslivci přistoupili 
k  razantnějším opatřením. Myslivecký spolek Paseky se tak v minulých 
dnech na Mokré Hoře začal intenzivně zabývat lovem přemnožených 
divokých prasat. Na místech vhodných k odstřelu byla vytvořena krmná 
místa k nalákání černé zvěře a postaveny posedy k jejich odstřelu. Jedno 
z těchto míst se nachází na louce mezi ulicemi Pod Zahradami a Boženy 
Antonínové a další na Mokrohorských mezích nad ulicí Skoumalovou. 
Krmná místa budou měněna dle potřeby. Prosíme občany, aby se těmto 
místům, pokud na ně narazí, vyhýbali a žádným způsobem do nich ne-
zasahovali. Jde o zásypy jadrných nebo objemných krmiv (kukuřice, ječ-
men, krmná řepa apod.). Nejedná se pochopitelně o jednorázovou akci, 
myslivci budou v redukci prasat odstřelem pokračovat po několik týdnů. 
Bezpečnost při střelbě je zajišťována městskou policií a hlídkami z  řad 
mysliveckého spolku, přesto vás prosíme o zvýšenou míru opatrnosti. 
Přesné datum a čas lovu nejde stanovit (zvěř se zde nezdržuje stále, my-
slivci reagují aktuálně), proto vás bohužel nemůžeme přesně informovat 
o každém odstřelu zvlášť, např. letáky do schránek. Věříme, že se koneč-
ně díky tomuto řešení, které vás ovšem omezuje na svobodném pohybu, 
vše bohatě vrátí a situace s přemnoženou černou zvěří se výrazně zlepší.

Dopravní omezení na křižovatce Semilasso  
a jeho vliv na dopravu v Řečkovicích  
a Mokré Hoře

Rekonstrukce křižovatky u Semilassa se citelně dotkne i nás všech 
v Řečkovicích a na Mokré Hoře, jedná se totiž o zásadní příjezdový uzel. 
Celá křižovatka je dlouhodobě v  neutěšeném stavu jak pro řidiče, tak 
pro chodce, kteří využívají MHD. Ve špatném stavu je i tramvajová trať.  
Město Brno již zahájilo stavbu – a je zcela jasné, že to bude znamenat 
výrazná dopravní omezení nejen pro občany naší městské části. Dne  
22. března už došlo k  uzavření pruhu ve směru do centra, trolejbusy 
pojedou po objízdné trase. Od 15. dubna do června bude přerušen 
provoz tramvají ke královopolskému nádraží, linka číslo 6 pojede do 
vozovny Medlánky. Přes léto dojde k obnově provozu tramvají směrem 
ke královopolskému nádraží, ale zároveň dojde k  přerušení provozu 
tramvají do Řečkovic. Celkově se změny v dopravě, i v té osobní, budou 
odvíjet od postupu stavebních prací. Podrobnější časové údaje nemá 
městská část k  dispozici a dle sdělení Magistrátu města Brna je nelze 
odhadnout. Veškerá omezení by měla trvat do konce prázdnin. 

Dezinfekce dětských hřišť
Jistě jste si všimli, že 

všechna hřiště v  naší měst-
ské části i v  době zpřísně-
ných covidových opatření 
zůstala otevřená. Považuje-
me to za správné rozhod-
nutí, protože věříme ve vaše 
rozumné chování při jejich 
užívání. Zařízení a vybavení 
(herní prvky, lavičky apod.) 
všech hřišť pravidelně dezin-
fikujeme. Zároveň vás prosí-
me o dodržování hygienických pravidel v souladu s vládními opatřeními 
v těchto prostorech. Děkujeme vám a přejeme všem pevné zdraví.

Mgr. René Černý, místostarosta

Zprávy z rady a zastupitelstva  
městské části
Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
	vzalo na vědomí 
 plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020, 
	schválilo 
 dohodu o  společném postupu při budování parkoviště při  

ul. Renčova se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem  
Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,

	navrhlo 
 jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ 

Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, 
tyto akce:
– Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 

2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 
doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,

– Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v  noci z  pátku 11. 6. 
2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00  
do 6:00 hod.,

– Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v  noci ze sobo-
ty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje 
od 23:00 do 6:00 hod.,

– Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021  
na  úterý 20. 7. 2021, z  úterý 20.  7.  2021 na  středu 21. 7. 2021,  
ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021  
na  pátek 23. 7. 2021, z  pátku 23. 7. 2021 na  sobotu 24. 7. 2021  
a  ze soboty 24. 7. 2021 na  neděli 25.  7.  2021 doba nočního klidu  
vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,

– 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v  noci  
z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 
na  neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od  0:00 
do 6:00 hod.,

– Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 
8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,

– Letní noc v  Řečkovicích a  na  Mokré Hoře, při které se v  noci  
ze soboty 28. 8. 2021 na  neděli 29.  8.  2021 doba nočního klidu  
vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Na své 32. schůzi 3. března 2021 rada městské části:
	schválila
 poskytnutí věcného daru ve  formě nákupu knih v  hodnotě do  

10 000 Kč Knihovně Jiřího Mahena, pobočce Brno-Řečkovice,
	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky „Oprava  

elektrické instalace v  objektu MŠ Brno–Řečkovice, ul. Kárníkova 4“,  
nabídku předloženou uchazečem Jiřím Liškou, Nové náměstí 890/1, 
621  00 Brno, IČ 67052771, a  současně schválila smlouvu o  dílo  
s uvedeným uchazečem,

	vybrala
 jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství u bytových 
domů ul. Žitná a  Novoměstská, Brno“ nabídku předloženou uchaze-
čem Ing. arch. Pavlem Pekárem, ulice Čoupkových 658/4, 624 00, Brno, 
IČ 63723450, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchaze-
čem,

	schválila
 zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště u TAK 

Hellas“,
	schválila
 zadávací dokumentaci veřejné zakázky na  stavební práce „Adaptace 

budovy bývalé kotelny na novou třídu“,
	schválila
 smlouvu o  dílo na  kontrolu a  údržbu dětských hřišť se  společnos-

tí HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602  00 Brno,  
IČ: 09650121. 

Dana Filipi, místostarostka
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Blíží se zdárný konec  
nešťastného a složitého  
příběhu výstavby  
v Duhových Polích 

Pravděpodobně mnoho z nás se už setkalo s nešťastným a opakovaně 
medializovaným příběhem výstavby bytových domů v  ulici Nachová 
v Duhových Polích. V roce 2008 bylo společností Residence Brno, spol. 
s r. o., v této lokalitě vybudováno devět bytových domů. Sehnat bydlení 
v  Řečkovicích a  Mokré Hoře není v  současnosti vůbec nic lehkého ani 
levného - s  ohledem na  rostoucí ceny prodejů i  pronájmů - a  nejinak 
tomu bylo už před třinácti lety. Množství Brňanů marně hledajících 
bydlení a  stěhujících se kvůli tomu mimo Brno by mohlo vyprávět, 
a tento trend je dle dostupných statistik a údajů dlouhodobý a postupně 
se zvýrazňující. Jsme proto rádi, že současná snaha nového majitele 
zmíněných objektů by konečně měla vést k úspěšné kolaudaci zbylých 
domů, a tím i k odblokování této patové situace a souvisejících bytů.

Bohužel společnost Residence Brno tehdy nedodržela podmínky 
stavebního povolení a  postavila domy s  byty, pro něž neměla 
odpovídající počet parkovacích míst. Stavební úřad proto zkolaudoval 
pouze tři domy, společnost šla mezitím do  úpadku a  celý proces 
dokončení se zastavil. Zbývajících šest nezkolaudovaných domů koupila 
v rámci velice komplikovaného konkurzního řízení společnost Kukly II, s. 
r. o., Tato společnost se nyní snaží celou záležitost konečně dořešit, aby 
bylo možné podle platných pravidel užívat i zbylé bytové jednotky. Za to 
jim určitě patří dík, jelikož se díky tomu snad konečně po více než dekádě 
podaří rozplést tento velmi složitý uzel. 

K tomu je potřeba v první řadě zajistit dostatečný počet chybějících 
parkovacích stání dle normového výpočtu. Z  toho důvodu už 
společnost na  svém pozemku vybudovala v  první fázi dvě parkovací 
věže, díky kterým není nutné zabírat další větší plochy zeleně okolo. 

Toto řešení je sice v  našich končinách zatím nepříliš obvyklé, nicméně 
v  zahraničních městech jde o  běžnou praxi, právě i  kvůli minimalizaci 
zabírání dalších dostupných ploch. Další parkovací místa do potřebného 
počtu vzniknou v  docházkové vzdálenosti těsně na  hranici Řečkovic 
a Medlánek při ulici Nadační. Zbývající potřebná parkovací místa budou 
na  náklady stavebníka vybudována v  ulicích Renčova a  Družstevní. 
Dohodu o  postupu při budování čtrnácti parkovacích míst v  Renčově 
ulici a  šestnácti parkovacích míst v  Družstevní ulici projednala naše 
rada a  zastupitelstvo v  únoru. Je logické a  zřejmé, že v  případě ulice 
Družstevní budou tato místa nakonec reálně využívána spíše tamními 
obyvateli, stavební předpisy nicméně v  rámci tzv. docházkové 
vzdálenosti tento krok umožňují. Zároveň by už v  té době měla tato 
část ulice spadat do  režimu obytné zóny, jejímž hlavním znakem je 
přednost chodců před vozidly. Tento na první pohled možná kostrbatý 
plán se po  prověření všech dostupných možností jeví být tou nejlepší 
variantou z možných. Úspěšné dokončení tohoto nelehkého procesu by 
pak konečně po dlouhých letech mělo vést k odblokování patové situace 
v  lokalitě Duhových Polí. Pokud chceme využívat dostupné a  v  tomto 
případě již existující zdroje (hotové byty) efektivně, pak je celý tento 
proces nezbytný.  

Pro dokreslení kontextu je dobré zmínit, že původní problém (proces 
výstavby a  související podmínky) spadající z  hlediska rozhodování 
výhradně do  gesce stavebního úřadu jako zástupce státní správy 
na našem území, může být konečně dořešen díky úsilí zmíněného nového 
majitele ve spolupráci s místní samosprávou. Na tomto místě proto chci 
také ocenit konstruktivní a  věcný přístup všech kolegů a  kolegyň ze 
zastupitelstva při projednávání tohoto opravdu komplexního problému. 
Všem je jasné, že schválené řešení s  sebou přináší výhody i nevýhody. 
Zodpovědný přístup ve znamení snahy umožnit vyřešení tohoto reliktu 
jednoznačně převážil. Navíc dokončení kolaudace domů v  Nachové 
ulici s  sebou přinese i  předání například veřejného osvětlení nebo 
komunikací nacházejících se dosud ve vlastnictví soukromého majitele 
městu k jejich provozování a k zimní i letní údržbě.

Filip Hrůza, místostarosta

Nabídka pronájmu  
nebytového prostoru

MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora nabí-
zí k  pronájmu kancelářské prostory (2  míst-
nosti a  kuchyňka) o  celkové výměře 55,9 m2  
v  objektu bývalého pivovaru Palackého 
náměstí 9a. Bližší informace jsou k  dispo-
zici do  30. 4. 2021 na  úřední desce MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora 
(v elektron. verzi na www.reckovice.brno.cz)

Odbor správy majetku

NEBYTOVÉ PROSTORY BÝVALÉHO PIVOVARU BRNO-ŘEČKOVICE

In
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e

Nabízím zahradNí práce meNšího rozsahu,
úprava předzahrádek, poradenství, stříhání,  

čištění, vysazení nových rostlin i realizace  
menší plochy předzahrádky. Osadím i truhlíky.  

Úprava hrobových míst na Řečkovickém hřbitově.
Tel.: 608 113 890
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LITERÁRNÍ  
CHUŤOVKY
Výdejovému okénku zdar!

Vážení a milí literární gurmáni,
člověk by nevěřil, jak málo stačí ke  štěstí. 
Výdejové okénko už je měsíc otevřené, 
a  funguje! Klidně se za  námi zastavte vrátit 
knížky a my Vám zase nějaké krásné vybereme. 
Ani si nedovedete představit tu NUDU bez 
přímé komunikace s  Vámi. Samozřejmě platí 
stále, že si knížky můžete dopředu objednat 
přes internet, e-mailem či telefonicky, ale 
pokud nic z  toho neuděláte, nenecháme Vás 
odejít s  prázdnou. Jasně, v  práci jsme byly 
každý den, opravovaly staré knížky, vyřazovaly 
špatné výtisky, obalovaly potrhané tituly, ale 
bez Vás, našich čtenářů, to vůbec nebylo ono. 
Takže zlaté výdejové okénko!

Pokračujeme i  s  roznáškovou službou. 
Pokud jste nemocní či imobilní, ozvěte se 
nám, a knížky doputují díky pracovníkům naší 
městské části až k Vám domů. Za tuto pomoc 
a  službu pro Vás velmi děkujeme vedení 
radnice, panu místostarostovi Ing.  Hrůzovi, 
Ph.D., a paní Ing.  Svobodové.

Aby se povědomí o  částečně otevřené 
knihovně a  možnostech půjčování ještě více 
rozneslo, oslovily jsme základní školy v našem 
okolí, vždyť dětem musí dobrá literatura 
chybět jako sůl. Chápeme, že po všem sezení 
u  počítače při distanční výuce potřebují 
rozptýlit a  přijít na  jiné myšlenky, ale to by 
mohla být kromě pohybu na čerstvém vzduchu 
právě dobrá knížka. Poslaly jsme do  škol tipy 
na velmi zajímavé, zábavné a kvalitní knížky, 
tak se k  Vám třeba brzy dostanou. Tyto tipy 
můžete získat přímo od  nás, stačí se kdykoli 
za  námi zastavit, my Vám je vytiskneme, 
poradíme a  vybereme vhodnou knihu podle 
věku a  zájmů vašeho dítěte. Zdrojem pro 
tyto tipy nám byly úžasně našlapané webové 
stránky Celé Česko čte dětem.

Nezapomínáme ani na  mrňata a  jejich 
rodiče. Už od  prosince máme nakoupeny 
nové hračky do  naší Lekotéky. Můžete si je 

prohlédnout na přiložené fotografii a kdykoli si 
je přijít vypůjčit. Některé z těchto hraček jsou 
vhodné i  pro starší děti či dospělé, například 
Čtenářské kostky nebo hrací karty Česká 
literatura, Světová literatura, Česká města 
a Zajímavá místa.

Mladší děti potěší Putování hvězdy Blanky 
Ježkové krásným veršovaným vyprávěním 
o  malé hvězdě, která neví, kdo je a  proč 
existuje, a  proto se vydá na  cestu vesmírem. 
Kam až hvězdička doletí? Co ji na cestě čeká? 
Koho na  ní potká? Dostane odpovědi na  své 
otázky? 

Ve své knížce Albi a jeho sny vypráví Mikko 
Kunnas příběh malého sněhuláka Albiho, který 
bydlí v útulném sněhovém hradě v překrásné 
ledové zemi, kde sníh nikdy neroztaje. Rád 
sedává ve  svém pohodlném křesle a  čte si 
knížky. Často u  toho ovšem usne. Jednoho 
dne se mu zdá o tom, že se učí plavat v moři, 
jindy ho jeho sny zanesou do zubní ordinace. 
Pojďte si spolu s  Albim přečíst dva příběhy 
o jeho snových výpravách.

Starším dětem je učena Agnes a Zakázaná 
hora Veroniky Hurdové. Agnes žije v pralesním 
kmeni Magrejů. Lidé z  její vesnice se rodí 
s  nějakým neobyčejným darem. Jakmile svůj 
dar objeví a  ovládnou, musí složit přísahu, 
že ho budou používat ku prospěchu celého 
kmene. Tento slib ale každý Magrej musí složit 
do  svých dvanácti let, jinak se stane Stínem. 
Agnes právě oslavila své jedenácté narozeniny, 
a stále netuší, v čem její dar spočívá. Nezbývá 
jí tedy nic jiného, než se na  Zakázanou horu 
vydat. Čtvrtá kniha oblíbené série Dogman 
má název Dogman a  Superkotě. Dogman 
má nového chlupatého a ušatého parťáka, se 
kterým musí společně vyřešit jednu záhadu. 
Když po  nástupu kočičí chůvy zmizí nadějná 
filmová hvězda, Dogman a  Superkotě se 
rovnou vydávají po  horké stopě, aby přišli 
zmizení na kloub.

Z  naučných knížek se dětem jistě bude 
líbit Bludiště 3 – Zámek v  oblacích Hira 
Kamikagiho, kniha, která prověří jejich logické 
myšlení a prostorovou orientaci.

Dospělí se mohou těšit na  pokračování 
oblíbených sérií, ať už jsou to historické 
detektivky Případ mrtvého krále Stanislava 
Češky, Anděl v  podsvětí Juraje Červenáka, 

Údolí Bernarda Miniera a  Osamělí Hakana 
Nessera nebo pokračování veleúspěšného 
historického románu Šikmý kostel 2. 
Zaujmout může i  román Dalibora Váchy M + 
B + M, Mašín, Balabán, Morávek, Tři králové 
z  doby nacistické okupace. Nezpochybnitelní 
hrdinové, kteří neváhali riskovat a položit životy 
za osvobození Československa. A přesto to byli 
i  normální lidé, toužící po  obyčejných věcech 
jako láska, rodina nebo klidný večer beze 
strachu, kdo zaklepe na  dveře konspiračního 
bytu.

Druhým románem také pokračuje 
spisovatelka Guzel Jachina. Děti Volhy líčí 
Rusko roku 1916. Na  dolním toku Volhy, 
kde od  18. století nacházeli domov němečtí 
emigranti, plynou stereotypní dny Jakoba 
Ivanoviče Bacha, dvaatřicetiletého učitele 
němčiny. Dokud ho statkář Grimm nepožádá, 
aby jeho sedmnáctiletou dceru Kláru učil 
německy. Osamělí lidé se do  sebe zamilují. 
Jejich láska však nemůže uniknout událostem, 
jež s sebou přinese nástup bolševiků k moci.

A  ještě pár tipů z  naučné literatury pro 
dospělé. Z  ruky do  ruky jde Svědectví 
o životě v KLDR Niny Špitálníkové, poutavým 
způsobem se dozvíte střípky o  životě 
obyčejných Korejců i  detaily ze zákulisí 
tohoto státu. O  kryoterapii a  otužování se 
zajímá Wim  Hof:  Ledový  muž: je to jediná 
autorizovaná kniha Wima  Hofa o  převratné 
metodě, jak využít svůj fyzický i  duševní 
potenciál. Ze životopisných knih vybíráme 
Loutkové divadlo strýčka Ota Brigid 
Graumanové o historii jedné židovské rodiny 
v období holocaustu.

Mohly bychom pokračovat dál a  dál, ale 
o  ostatních novinkách si můžeme popovídat, 
až se za námi zastavíte.

Také jsme se s  Vámi a  Vašimi dětmi 
rády setkávaly na našich rukodělných dílnách. 
Dokud plně neotevřeme, není možné nic 
takového dělat. Nabízí se náhradní řešení. 
Na  duben jsme pro Vás připravily kreativní 
sety s  tématem JARNÍ TVOŘENÍ. Co to 
znamená? Přes výdejové okénko si můžete 
vyzvednout set na  výrobu nějaké jarní 
maličkosti s  překvapením. Nemusíte se hlásit 
ani objednávat, stačí, když přijdete a  set si 
vyzvednete. Akce platí od 1. 4. do 30. 4. 2021. 
Za fotografie, případně krátká videa, jak jste si 
s tím doma pohráli, budeme moc rády. 

A  ještě tu máme nabídku pro šikovné 
děti, pro které je čeština koníčkem. Posíláme 
Vám tip na literární soutěž Čeština 21. století 
– nová slova, nové významy. Jistě jste se 
setkali v nedávné době se slovy, která čeština 
v  minulosti neznala a  které nyní používáme 
běžně. Právě z  takových slov má být práce 
Vašich dětí složena. Podívejte se na  detaily 
na letáčku, který přikládáme.

Tak, milí literární gurmáni, to je na  duben 
vše, a pokud by Vás něco napadlo, co by mohlo 
naši práci pro Vás obohatit, sem s  tím. Jsme 
tady přece pro Vás. Přejeme pevné zdraví 
a těšíme se na viděnou.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie 
Filipová 

 Pobočka KJM Kolaříkova
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
DUBEN 1921

Duben, nebo také apríl. Pojďme tentokrát trochu v  aprílovém 
duchu odlehčit. Před 100 lety připadl 1. duben na pátek. A jistě už naši 
předci ten den vymýšleli různé vtípky a  žerty. Možná nevíte, že apríl 
je již několik století starý svátek, který vznikl pravděpodobně v  Íránu. 
A  tam vycházel ze svátku starého tisíciletí. Už od  16. století se tedy  
1. dubna snažili lidé napálit žertíky a malými zlomyslnostmi své přátele 
či členy rodiny. Asi to souviselo se změnou ročního období, s přechodem 
z  depresivní zimy do  veselejšího jara. První písemná zmínka o  aprílu, 
někdy také označovaném jako svátek bláznů, v  Česku pochází z  roku 
1690 od  Bartoloměje Chrystellia z  Prahy, který zapsal: „Prvního dne 
měsíce apríla nechá se mnohý obelstít potměšilostí, ale dvakrát tak 
často i hrubou lží.” V knize Žert a pravda z roku 1796 se můžeme dočíst: 
„V měsíci dubnu, kdož bláznem býti chce, nechť se dá aprílem poslati.” 
Od  18. století jsou zprávy o  aprílových žertících častější, tak víme, že 
se naši předci vzájemně posílali pro komáří sádlo, mezery do  žebříku, 
sušený sníh, kohoutí vejce, zaječí peří a pod.

 V Lidových novinách 1. dubna před 100 lety vyšla spousta příspěvků 
v  aprílovém duchu. Dnes by nám přišly dobové vtípky spíše slabé, ale 
tehdejší čtenářstvo je asi oceňovalo.

Tak třeba zpráva, že v  Ženevě bylo rozhodnuto, že po  rozpuštění 
armád bude nutno najít nový klíč k  určení mocenského postavení 
států. Prošel návrh, aby se to určovalo dle počtu úřednictva. Tím bude 
Československá republika jednou z  prvních velmocí světa, konstatuje 
autor. Já dodávám, že toto prvenství bychom asi hravě obhájili i dnes.

Další zpráva popisovala zasedání senátu, ovšem vše proběhlo 
v  opačném pořadí. Na  úvod senátní schůze se předseda rozloučil 
oznámením, že končí schůzi, pak se hlasovalo, teprve potom byly 
čteny návrhy - a v tomto duchu se popis schůze dostává k závěru slovy: 
„Zahajuji schůzi.”

Hodně příspěvků se strefovalo do  komunistů (kdyby tak někdo 
tenkrát tušil, že za  pár let přijde rudý humor, tedy přesněji teror...):  
„Vagon dynamitu pro pražské komunisty. V těchto dnech byl na nádraží 
v  Horním Dvořišti zadržen podezřelý vagon, v  němž bylo nalezeno 
1 425 bedniček dynamitu a jiných látek. Vagon byl adresován do Prahy 
a  příjemcem byl jeden ze známých komunistických vůdců. Hlavní 
viník učinil doznání, že celá zásilka dynamitu byla určena na odstřelení 
poslance dr.  Šmerala z  vedení strany. Vagon byl dirigován na  rozkaz 
z  Moskvy, ale pražští komunisté jsou pevně přesvědčeni, že by byl 
na odstřelení Šmerala nestačil.”

 Tentokrát mi zdrojem byly dobové Lidové noviny a Český rozhlas.
Mgr. Dana Malíková

Zadání: napište příběh, ve  kterém použijete nová slova, která čeština 
dříve neznala, ale která teď běžně používáte.
Vámi zvolená slova v textu podtrhněte.
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3) střední školy
Maximální délka textu je 1 strana A4.
Velikost písma na PC nejméně 9 – nejvíce 12.
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 16. 4. 2021
Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a  autoři vítězných prací 
v  každé kategorii se mohou těšit na  zajímavé ceny. Pokud to situace 
dovolí, proběhne slavnostní vyhlášení na  mezinárodním knižním 
veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2021 (10. – 13. 6. 2021), 
v pavilonu Rosteme s knihou v pátek 11. 6. od 11:00 hodin. V případě 
úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Vítězné literární 
práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz
Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: s outez@rostemesknihou.cz
Nezapomeňte na každý jednotlivý příspěvek uvést věkovou kategorii, 
jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon.
Autoři zasláním příspěvku souhlasí s  jeho zveřejněním na  webových 
stránkách kampaně Rosteme s knihou. Informace o zpracování osobních 
údajů je dostupná na webu www.svetknihy.cz.
Více na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz 
Neváhejte se na nás obracet s dotazy.
Koordinátorky soutěže: Kamila Chrtková, Jana Chalupová
soutez@rostemesknihou.cz
+420 737 500 126, 603 439 943

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih  

Rosteme s knihou vyhlašujeme soutěž 
na téma

ČEŠTINA 21. století – 
nová slova, nové významyROSTEME S KNIHOU
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MĚŘENÍ ZRAKU 
ZDARMA

40 % sleva na brýlové obruby
20 % sleva na multifokální čočky

20 % sleva na sluneční brýle
a další výhody 

Palackého třída 902/95, Královo Pole
703 189 024
brno@geminioptika.cz

www.geminioptika.cz

david.gablas@century21.cz

Facebook.com/davidgablas.cz

_ze_zivota_maklere

www.davidgablas.cz

/in/davidgablas/

David Gablas   775 674 550

REALITNÍ MAKLÉŘ
PRO ŘEČKOVICE

Prodej a pronájem nemovitostí
Odhad tržní ceny nemovitosti
ZDARMA
Profesionální příprava nemovitosti
před prodejem
Moderní marketingové nástroje 

Bezplatné poradenství a konzultace
         pro prezentaci nemovitostí
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Malé sokolské putování za pohybem  
a poznáním 20.-28. 2. 2021

Protože byly letošní jarní prázdniny „jiné“ kvůli současné epidemiolo-
gické situaci, rozhodli jsme se připravit pro děti a jejich rodiče putování 
za pohybem a poznáním.

Nachystali jsme 5 zastavení v  Řečkovicích, kde na  účastníky čekalo 
celkem 6 úkolů – poznávání zvířat žijících v lese, květin rostoucích na lu-
kách a polích, správné pojmenování tělocvičného nářadí, vyluštění kří-
žovky - a samozřejmě nechybělo stanoviště sportovní všestrannosti. Aby 
mohli účastníci plnit úkoly, bylo potřeba vyzvednout si v sokolovně kar-
tičku, mapku a popis úkolů. Jakmile děti získaly potřebné materiály, vy-
daly se se svým doprovodem na putování. Jedno stanoviště bylo přímo 
u  sokolovny – vyluštění křížovky. Cesta pokračovala kolem areálu Orla 
Řečkovice – zde bylo možné získat vědomosti toho, jaké má Sokol pa-
tero, tedy co jednotlivá písmena (S-O-K-O-L) znamenají. Další stanoviště 
zavedlo účastníky na sokolské travnaté hřiště na ulici Prumperk, kde se 
poznávala zvířata a květiny. V areálu bývalého pivovaru za řečkovickou 
radnicí  čekalo na účastníky stanoviště, kde museli správně pojmenovat 
tělocvičné nářadí. Poslední zastavení  jsme udělali v  Zamilovaném hájku.  
Zde byla nachystaná opičí dráha – „Přelez či prolez, přeskoč, proběhni 
a udrž rovnováhu“.

Celé putování bylo zakončeno opět v sokolovně. V předem stanove-
ných dnech a časech si účastníci za splnění všech úkolů vyzvedli diplom 
a malou odměnu.

Putování bylo možné absolvovat v  průběhu celého týdne jarních 
prázdnin 20.-28. 2. Záleželo pouze na každém, zda projde trasu za jedno 
dopoledne či odpoledne nebo si plnění úkolů rozdělí. I vydávání kartiček 
jsme rozdělili do více dní. Zájem o putování byl obrovský. Dokonce bylo 
v průběhu týdne potřeba kartičky a mapky dotisknout.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou akci, potěšila nás i hojná 
účast nečlenů Sokola.

Kladné ohlasy spokojených účastníků s dotazy, jestli opět neuděláme 
nějakou „distanční“ aktivitu pro malé cvičence a jejich doprovod v našem 
krásném okolí, nás povzbudila k zamyšlení něco dalšího zrealizovat. 

Naši cvičenci nám cvičitelům moc chybí. Všichni doufáme, že bude 
lépe a že se snad v brzké době opět sejdeme.

Irena Zahrádková, Eva Janovská 
TJ Sokol Brno - Řečkovice

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 

23. května 2021 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia 
Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti 
s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let.  

BDD se snaží volně navazovat na  dřívější činnost Dětského studia 
Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. 
Jedná se o  kontinuální víceletou dramaticko-uměleckou přípravu. 
Získané znalosti a  dovednosti děti využijí nejen při  dalším studiu, 
ale i  v  běžném životě. Děti z  BDD jsou také často přijímány ke  studiu 
na různých uměleckých školách. Z této činnosti mohou v budoucnu také 
vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá 
ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako 
o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací 
na co nejvyšší možné úrovni, s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k  účasti na  konkurzu a  další informace lze získat  
na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V  případě, že tento způsob komunikace není možný, i  telefonicky  
na čísle: +420 603 584 610.
Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.

Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje,  
statutárního města Brna a MČ Brno-střed                                         

NAŠE DĚTI
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datovou schránkou na adresu: 4fh7v8k, 

e-mailem – pokud jsou dokumenty elektronicky podepsané (na adresu

zapis@zshoracke.org),

poštou,

osobně do kanceláře školy v budově Horácké náměstí 13.

formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,

zápisní list naší školy,

případně Zápisní list do školní družiny.

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci proběhne i letošní zápis do prvních tříd

pouze formálně, tedy bez přítomnosti dětí.

K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat

níže uvedené dokumenty, na základě kterých ředitelka školy rozhodne o přijetí

dítěte, ev. o odkladu školní docházky.

Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 1. 4. – 23.  4.

2021. 

Dokumenty můžete škole doručit některým z těchto způsobů:

K zápisu do první třídy je třeba odevzdat:

Odkaz ke stažení dokumentů k zápisu, více informací k odkladu školní docházky

a kritéria přijímání žáků do 1. ročníku naší školy naleznete na webu naší školy

https://zshoracke.org. V případě, že nemáte možnost elektronické registrace

dítěte nebo  tisku  formulářů, je   možnost  po  telefonické domluvě vyzvednout 

 ve škole.

Webové stránky: zshoracke.org

Telefon: 541 321 507 

Mail: skola@zshoracke.org

Více informací

Zápis do 1. třídy
ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022



Sportovní skupiny  
na ZŠ Horácké náměstí

Naše škola má dlouholetou tradici za-
měřenou na rozvoj sportovní všestrannosti, 
a proto i v dalším školním roce nabízíme žá-
kům na  druhém stupni naší školy možnost 
zvolit si vzdělávací program s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy.

Výuka všech předmětů v jazykových, spor-
tovních i běžných třídách probíhá stejně, třída 
funguje jako celek a rozděluje se pouze v oka-
mžiku, kdy se jazyková skupina zdokonaluje 
v cizím jazyku a sportovní skupina se zaměřuje 
na rozvoj pohybových schopností, dovedností 
a zvýšení celkové fyzické zdatnosti. To však ne-
znamená, že by se sportovci cizí jazyk neučili. 
Od  šestého ročníku je povinná výuka jazyka 
anglického a  od  sedmého ročníku si žáci volí 
mezi německým nebo ruským jazykem. Žáci 
sportovních skupin jsou proto výborně při-
praveni na  přijímací zkoušky na  střední školy 
jak z  hlediska vědomostí a  dovedností, tak 
z  hlediska sportovní výkonnosti. Velmi často 
využívají možnost studia na sportovních gym-
náziích.

Kromě běžné výuky organizujeme i  vo-
litelný kurz plavání a  jednorázové školní či 
volnočasové aktivity, jako je bruslení, výcvik 
jízdy na koni, víkendové vodácké a turistic-
ké pobyty, cyklovýlety nebo se účastníme 
sportovních a  předváděcích akcí. O  letních 

prázdninách se žáci mohou zúčastnit i  tý-
denního sportovního tábora. Na  každoroč-
ním krajském přeboru v silovém čtyřboji naši 
žáci pravidelně dosahují výborných výsled-
ků a  v  minulosti překonali v  této disciplíně 
i  český rekord. Skvělých výsledků dosahují 
žáci této skupiny také na  běžeckých a  pla-
veckých závodech či v basketbalu a badmin-
tonu, kde jsou schopni porážet i žáky ze škol 
specializujících se na  dané sporty. Součástí 
výuky je i  každoroční zdokonalovací lyžař-
ský výcvikový kurz s výukou jízdy na  lyžích 
i na snowboardu.

Zájemci mohou využít i možnosti dobro-
volných (volnočasových) odpoledních tré-
ninků, zaměřených na  další rozvoj sportov-

ních schopností a  dovedností (míčové hry, 
parkour, kompenzační cvičení, doplňková 
cvičení pro další sporty) nebo i cíleně na zá-
pas ve  volném stylu s  trenéry TAK Hellas 
Brno. Tyto volnočasové aktivity probíhají 
mimo rámec školní výuky a jsou nepovinné. 
Žáci se mohou také dobrovolně účastnit tur-
najů i mimo naši republiku, což s sebou při-
náší možnost ověřit si znalosti cizího jazyka 
v komunikaci se sportovci z jiných zemí.

Další informace nejen o  organizaci 
sportovních tříd se dočtete na našem webu 
zshoracke.org. V  případě dalších otázek se 
na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Pavel Kučera

DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Vážení příznivci našich tvořivých aktivit,
máme ještě volná místa na letním příměstském táboře:

Příměstský tábor Výtvarné léto 7. 6. – 9. 6. 2021
Pro děti 5-9 let.
Příjemný tvořivý tábor i pro menší děti v malém kolektivu.
Baví tě tvořit a  vyrábět? Rád maluješ a  zkoušíš nové věci? Přijď k  nám 
na  tábor! Vyzkoušíme si pestré výtvarné techniky. Na  táboře budeme 
také tvořit z  keramické hlíny. Většinu času strávíme na  zahradě nebo 
venku.
V  pátek zakončíme tábor karnevalem s  vyrobenými maskami. 
Chybět nebude také obří bublifuk a  táborové hledání pokladu. 
Více informací u nás na www.
Cena: 1000 Kč/3 dny.

Přihlašování na všechny aktivity probíhá online:  
www.helceletka.cz/domino

Sledujte náš web a  FB, kde sdílíme inspiraci z  tvorby a  našeho dění,  
nabídky zajímavých akcí a dílen. Nyní převážně online.
www.helceletka.cz

FB: DDM Helceletka – pobočka Domino

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

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Co vám chybí v Řečkovicích  
a Mokré Hoře?  
Dáme na vás realizuje nápady Brňáků
Každému se občas stane, že si po cestě do práce, do školy nebo jen tak 
při procházce všimne něčeho, co by chtěl změnit. Může to být chybějící 
tabule s  odjezdy v  podchodu pod nádražím, tančírna v  parku nebo 
rovnou rozhledna v  oboře Holedná. Všechny tyto nápady lidí jsou již 
zrealizované z minulých ročníků Dáme na vás. 
A to nejsou všechny. Díky Participativnímu rozpočtu města Brna Dáme 
na vás se zrealizovalo již 14 nápadů a na dalších 36 se pracuje. Aktuálně 
můžete navrhovat nápady pro letošní ročník. Město Brno na ně vyhradilo 
35 milionů z  rozpočtu, přičemž náklady na každý návrh mohou být až  
3 miliony korun.

Jaké nápady mohou uspět?
Je jen na vás, jestli chcete zrealizovat něco v Řečkovicích a Mokré Hoře, 
nebo třeba v centru města. Může to být investiční projekt jako, jsou pítka, 
klubovna pro děti, cyklostezka nebo krytá sportovní hala. Nebo třeba 
neinvestiční projekt, jako je Nebýt na to sama, nápad, jak podpořit život 
onkologicky léčených žen, který navrhla Andrea Nováková.
V Řečkovicích a Mokré Hoře se aktuálně realizuje několik projektů, které 
zvítězily v minulých letech. Vznikne zde HRáj nebo herní prvky a výsadba 
zeleně v  Zamilci. Mezi hotové projekty patří krytá sportovní hala u  ZŠ 
Novoměstská a obnovení topolové aleje v Zamilovaném hájku.

Zveřejněte nápad díky několika kliknutím
Veškeré projekty se navrhují pomocí webové stránky www.damenavas.
brno.cz, kde pouze vyplníte potřebné informace a  odešlete formulář.  
Pak se s  vámi spojí koordinátorky participace a  případně navrhnou 
potřebné úpravy, aby projekt splnil veškeré podmínky. 
Toho si cení i  Andrea Nováková: „Díky ochotnému přístupu celého týmu 
participativního rozpočtu Dáme na  vás nenastaly žádné komplikace. 
Poradili mi, co vše má projekt obsahovat, aby mohl získat podporu a dostat 
se až do finálního hlasování. V rámci hlasování mi byly poskytnuty materiály 
k  propagaci a  tým lidí z  Dáme na  vás se postaral, aby co nejvíce občanů 
vědělo, že mohou hlasovat o rozdělení peněz z městského rozpočtu.”
„Jsem vděčný všem navrhovatelům a  také hlasujícím, kteří svou aktivitou 
pomohli zlepšit konkrétní místa v  naší městské části,“ dodává starosta 
Marek Viskot.

Proč se stát navrhovatelem participativního rozpočtu Dáme na vás?
Pokud si přejete v Brně něco změnit či pomoct vzniku něčeho nového, 
máte šanci každý rok. Stačí do 15. května napsat váš návrh na web Dáme 
na vás, splnit všechny podmínky pro podání projektu, případně upravit 
podle připomínek, získat dostatečnou podporu a  v  rámci hlasování se 
na  podzim dostat mezi vítězné projekty, které si mezi sebou rozdělí  
35 milionů korun.

Kancelář participace, Magistrát města Brna

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
RC třída vyjadřuje odolnost produktu vůči pokusům  

o jeho násilné překonání. 
Je definována číslem RC 1 - RC 6. Pro byty a domy se doporučuje 

minimálně RC třída 3 a 4.

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPO-
RUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní 
doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie získat cer-
tifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmí-
nek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími 
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě 
jsou, odpovídaly základním doporučením. 
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na  webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete 
získat v  sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno 
na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra - vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:

str. Luboslav Fiala
Tel: 548 210 035

e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz.

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 2:
U oken přízemních bytů a domů mohou pachatelé  

využít otevřené ventilace.
Víte, jak můžete zabezpečit pootevřená okna svých bytů?

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Měst-
ské policie Brno na  adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi 
budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předá-
ní. 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/.  

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

MOJE BEZPEČNÁ 
ADRESA

SOUTĚŽ PRO VÁS
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Týmová výzva „Do práce na kole“  
už po jedenácté v Brně 

Do  práce na  kole je týmová výzva pro všechny, kteří se pravidelně 
dopravují během května do  práce bezmotorově (na  kole, koloběžce, 
skatu apod.), jdou pěšky nebo běhají. Pro větší motivaci a hravost výzvu 
doprovázejí oblíbené “akce na triko”, soutěže o ceny a vyhlašování vítězů. 
I letos jsou upraveny podmínky vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci 
a  budou vstřícné k  účastníkům, kteří budou v  průběhu května pracovat 
z  domova. Ti si mohou zapisovat vycházky nebo rekreační vyjížďky 
na  kole do  okolí. Registrace do  výzvy trvají do  30. dubna na  webu 
www.dopracenakole.cz, zapojit se může kdokoli s  kolegy, přáteli nebo 
rodinou. Startovné, jehož balíček obsahuje tričko, slevy, výherní ceny 
a  vstup na  akce, si mohou hradit účastníci sami, případně je může jako 
zaměstnanecký benefit uhradit i zaměstnavatel. 

Ing. Hana Rárová,  
hana.rarova@nadacepartnerstvi.cz, Partnerství o.p.s.

Týmová výzva „Do práce na kole“ už po jedenácté v Brně

Do práce na kole je týmová výzva pro všechny, kteří se pravidelně dopravují během května do práce 
bezmotorově na kole, koloběžce, skatu apod.), jdou pěšky nebo běhají. Pro větší motivaci a 

ýzvu doprovázejí oblíbené “akce na triko” soutěže o ceny a vyhlašování vítězů. I letos jsou upraveny 
podmínky vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci a budou vstřícné k účastníkům, kteří budou v 
průběhu května pracovat z sovat vycházky nebo rekreační vyjížďky na kole
okolí do výzvy trvají zapojit se může kdokoli

kolegy, přáteli nebo rodinou Startovné, jehož balíček obsahuje tričko, slevy, výherní ceny a vstup na 
hradit účastníci sami, případně je může jako zaměstnanecký 

zaměstnavatel

využít jako originální a bezpečný teambuilding Oceněný bývá tradičně i 
„ yklozaměstnavatel Brna“, který vytváří co nejlepší podmínky, aby jeho zaměstnanci mohli dojíždět do 
zaměstnání bez auta

Na konci výzvy na závěrečném večírku v Otevřené zahradě jsou odměněny nejlepší týmy či jednotlivci, 
jsou předány ceny a losovaná tombola. 

Cílem výzvy Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě 
používali jízdní kolo nebo jakoukoli a tím šetři životní prostředí
Účastníci pomáhají díky svým nahraným trasám přispívat k rozvoji města a pohybu po něm, a to má vliv 
na rozvoj bezpečné a komfortní (cyklo)dopravy.

11. ročníku j nová trička s barevným motivem od street tové výtvarnice Toy_Box a
také nová přehlednější vždy nabídne

Do práce na kole –

Brně výzvu koordinuje Partnerství o.p.s. díky podoře Generálním
produktovým partnerem jsou , které každoročně poskytují i hlavní výherní cenu – nové 

. Podporují nás také brněnští kulturní partneři, mediální zpravodajové, cykloservisy, restauratéři a 
další podporovatelé uvedeni na plakátech, letácích a webech.

Kontaktní osoba: Hana Rárová , Partnerství o.p.s. tel. 

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
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravy a servis počítačů, notebooků, tabletů a telefonů. Měníme 
displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice. Chcete zrychlit  
počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, internet?  
Potřebujete pracovat na home office nebo mají vaše děti distanční 
výuku? Se vším Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný,  
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.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.
Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně.  Hotovost. T: 604 508 585  
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, 
přeprava 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 BYT 2+1 nebo 3+KK před i po rekonstrukci.  
Spěchá, financování hotovostí. 778 555 356, Irena.
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
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725002155
Lékař koupí dům se zahradou pro vlastní bydlení s rodinou 
v Řečkovicích. Může mít více bytů. I k rekonstrukci.  
Seriózní jednání. Prosím nabídněte. Děkuji. Tel: 736 603 377
KOUPÍM garáž v Řečkovicích či Medlánkách.  
Nejsem RK, platím hned. Tel. 605283043.
DOUČÍM ITALŠTINU začátečníky, středně pokročilé nebo 
konverzaci. Možnost i výuka online. Tel: 777 595 892
Reflexní a uvolňující aroma MASÁŽE v pohodlí Vašeho domova  
a HLÍDÁNÍ DĚTÍ. T: 724 976 317
Nabízíme práci v úklidu. Určeno pro OZP a invalid. důchodce 
na částečný úvazek. Vyžadujeme zodpovědnost, svědomitost. 
V ostatním Vás zaškolíme. Nabízíme přátelský kolektiv a výdělek 
až 300 Kč/h. Rádi o Vás uslyšíme. www.csuklid.cz, 734 750 260
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE, SPORTOVNÍ 2a 
Dovolte, mi připomenut přesunutí Pneuservisu z ulice  
Novoměstská 43, o kousek dále směr město na Sportovní 2,  
u bývalého hotelu Boby, více na Google mapy, po zadání  
Pneuservis Řečkovice. Nadále se můžete spolehnout na skvělé ceny !! 
Individuální přístup, a kvalitní odbornou práci. 
Kontakty zůstávají: Tel: 541227054, mob:604709953 In
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Nabízím terapie EFT 
emoční technika svobody

V rámci Řečkovic po dohodě 
přijdu k vám domů. 

Tel.: 608 113 890

SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost 
k nakládání s použitým respirátorem  
a testovací sadou 

Povinné nošení respirátorů, a hlavně začátek povinného testování za-
městnanců ve firmách s sebou nesou zvýšené množství tohoto odpadu 
a častou manipulaci s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy 
a předejít nesprávnému zacházení vydává společnost SAKO Brno aktua-
lizované doporučení pro firmy a občany jak nakládat s použitými respirá-
tory a testovacími sadami.

Pět rad SAKO Brno pro občany jak nakládat  
s respirátory a testovacími sadami 
•	 Použité	respirátory	představují	zdravotní	riziko.	Nesmí	proto	skončit	

pohozené na ulicích, parkovištích, parcích, natož volně v přírodě. 
•	 Nejbezpečnější	způsob	jejich	odstranění	je	vložení	do plastového	obalu,	

který pevně zavážete a vhodíte do odpadkového koše nebo do černé 
popelnice na směsný komunální odpad. Nikdy je nevhazujte do tříděného 
odpadu, kde by mohly nakazit pracovníky dotřiďovací linky. Stejný způsob 
platí i během manipulace se sadami na samotestování.

•	 Plastové	pytle	obsahující	respirátory	či	samotestovací	sady	nenechávejte	
mimo sběrnou nádobu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů patří 
výhradně do ní. 

•	 Vždy	po manipulaci	s respirátorem	či	samotestovací	sadou	si	pečlivě	
umyjte ruce mýdlem a teplou vodu nebo použijte dezinfekční gel.

•	 Pamatujte,	že	zvládnutí	epidemie	závisí	na odpovědnosti	a ohleduplnosti	
každého z nás.

Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí, SAKO Brno, a. s.
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Jak na výsadbu stromů 
na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát  
při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například k čemu 
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. 
Představit si, jaký bude strom v  dospělosti i  jaký bude mít vliv na  své 
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší 
vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při navrhování 
potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat je-

dovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by 
měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné alergeny, 
a na  jaře by si proto citliví lidé zahrady moc neužili. Zamyslet byste se 
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. 
Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách Čes-
ké republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny 
nepůvodní druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na  to, aby byly dodrženy 

všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný 
právní předpis nebo neplyne-li z  místních zvyklostí něco jiného, platí 
pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, 
aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas 
vlastníků okolních pozemků.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K  tomu slouží centrální registr 

stromů na  webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do  něj výsadbu 
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na  interaktivní mapu a  započítá se mezi nové stromy 
vysazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled o  druzích a  počtech stromů 
vysazených v  ČR a  můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kteří 
sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a  sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto 
velmi důležitá. 

Anna Poledňáková 
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Koniklece
Vážení občané,

letos, jako každý rok na jaře, opět začínají kvést 
koniklece na  Kamenném vrchu v  Brně. Jedná 
se světový unikát, který přitahuje každý rok 
tisíce návštěvníků a  láká k procházkám. Letos 
je situace o to složitější, že vzhledem k pande-
mickým opatřením nemůžeme navštěvovat 
jiné přírodní lokality mimo město, a Kamenný 
vrch společně s  novou rozhlednou na  Hole-
dné se tak stává jednou z  nejatraktivnějších 
a nejnavštěvovanějších lokalit Brna. To s sebou 
bohužel přináší i zvýšené ohrožení konikleců. 
Pohyb v  přírodní rezervaci je v  době kvetení 
umožněn pouze po úzkých pěšinách, které ale 
nestačí obrovskému náporu návštěvníků. Do-

chází proto k plošnému sešlapávání porostu až 
na holou zem, a to už koniklece, kterým během 
roku občasné pošlapání tolik neublíží, může 
zcela zničit.   Prosíme vás tedy o  maximální 
ohleduplnost, dbejte pokynů dobrovolných 
strážců a nevoďte do rezervace psy, je to zaká-
záno vyhláškou. Velmi bychom si přáli, abyste 
z návštěvy rezervace měli pěkný zážitek, proto 
prosím pravidla dodržujte nejen kvůli sobě, 
ale i kvůli budoucnosti krásného, celosvětově 
unikátního území, které v Brně máme. V okolí 
rezervace je navíc spousta míst na procházky - 
lesopark nad Raisovou ulicí, Kohoutovické lesy, 
okolí Myslivny. Děkujeme za pochopení.

Jana Drápalová,  
starostka Nového Lískovce  

a Rezekvítek

Zamyšlení k návrhu nového  
územního plánu – 
 jak informovat  občany?

Návrh nového územního plánu je téma, které silně hýbe Brnem již 
více než rok. A nelze se tomu divit, jelikož se jedná o dokument, který 
výrazně ovlivní tvář města na dlouhé roky a bude definovat jeho novou 
podobu. Loni v březnu bylo oficiální představení tohoto návrhu a poté 
měly následovat diskuze po jednotlivých městských částech (MČ), které 
organizovala Kancelář architekta města (KAM). Kvůli covidové situaci 
byly samozřejmě možnosti prezentace značně omezené a z plánovaných 
diskuzí zbyly jen čtyři, které byly spíše obecného rázu, nikoliv detailní 
k  jednotlivým MČ. Úkol, jak představit tento návrh a  informovat svoje 
občany, zbyl většinou na  MČ samotné. Nešlo jen o  to představit dané 
rozvojové lokality a  návrhy změn, ale i  připomínky jednotlivých MČ 
k  návrhu, aby se obyvatelé dozvěděli stanovisko MČ. Když uvedeme 
konkrétní příklady, tak např. v Medlánkách se na mimořádném zasedání 
zastupitelstva sešla plná Sýpka a  přítomni byli i  zástupci magistrátu. 
V Komíně se krom mimořádného zasedání se zástupci KAM i magistrátu 
uskutečnila také debata s  občany, kde byly všechny rozvojové lokality 
představeny. V Králově Poli se zase zastupitelstvo konalo v sále Semilassa 
taktéž na  mimořádném zasedání, kde byly na  programu pouze 
připomínky MČ k návrhu. 

V  Řečkovicích proběhlo zasedání, prezentované jako mimořádné, 
bohužel bez účasti kohokoliv z  KAM či magistrátu a  za  účasti cca 10 
návštěvníků z  řad veřejnosti. Projednání návrhu samotného a  diskuze 
k  připomínkám MČ potom proběhly v  jednom bodě z  22 celkových 
a  o  problematice se debatovalo spíše v  jednotkách minut. Přitom zde 
musím podotknout, že tento návrh má zrovna na Řečkovice výrazný vliv 
(lokality kasáren, Západi, bývalé cihelny, protažení tramvaje za kasárny, 
nový hřbitov aj.). Tímto ovšem nemám za  cíl kritizovat vedení naší 
městské části nebo polemizovat, zdali naše či jiná MČ návrh představila 
lépe nebo hůře. Cílem je přimět občany k  zamyšlení, zdali chtějí být 
o  těchto důležitých záležitostech lépe informováni či nikoliv. Osobně 
zastávám ten názor, že si Řečkováci a  Mokrohoráci zaslouží větší 
informovanost a  vtažení do  děje. Poté totiž mohou lépe prezentovat 
svůj vlastní úhel pohledu a  rozvíjet všeobecnou diskuzi, nikoliv pouze 
nečinně sledovat, jak za ně dělá rozhodnutí někdo jiný. 

A jak vypadá návrh nového územního plánu nyní? Vše stále ještě běží, 
v  současnosti probíhá vypořádání podaných námitek a  připomínek. 
Právě na jejich základě, na základě stanovisek dotčených orgánů a také 
připomínek městských částí má být návrh nového územního plánu 
upraven a opětovně projednán v červnu 2021. Občané se tak mají 
možnost k návrhu ještě jednou vyjádřit a říci svůj názor na věc. 

Ondřej Štaud, zastupitel městské části
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Sportovec roku Řečkovic a Mokré Hory
Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k  pokračující pandemické situaci, která zásadně ovlivňuje 
společenské i  sportovní dění nejenom v  naší zemi, se slavnostní 
vyhlášení tradiční ankety Sportovec roku Řečkovic a Mokré Hory i přes 
velkou snahu organizátorů také v tomto roce ruší.

V rámci současných možností se členové sportovní komise rozhodli 
na stránkách měsíčku Řeč alespoň zveřejnit všechny návrhy na ocenění 
za roky 2019 i 2020 ve všech vyhlášených kategoriích:

SPORTOVEC  (12)
Tereza Mračková – zápas  |  TAK Hellas Brno

Šimon Kolář – futsal  |  Orel Řečkovice
Jakub Brídl – fotbal  |  SK Řečkovice

Pavel Budský – baseball  |  SK Draci Brno
Viktorie Licková – basketbal  |  KP Brno

Aleš Brázda – judo  |  JUNIOR JUDO Brno
Michaela Vrašťáková – krasobruslení  |  SC Kuřim

Martin Bilík – ultra maraton  |  Orel Řečkovice
Gabriela Satková – kanoistika  |  Czech Canoe Junior Team

Martina Satková – kanoistika  |  Dukla Praha
Adam Satke – kanoistika  |  Kanoe klub spoj Brno

Alžběta Hrušková – triatlon  |  Konrad Tools
DRUŽSTVO  (3)

Futsal U7  |  Orel Řečkovice
BC Smartlife  |  SHL Řečkovice
Triathlon team  |  Konrad Tools

TRENÉR  (5)
Michal Černohlávek – zápas  |  TAK Hellas Brno

Jana a Patrik Špačkovi  |  TJ Sokol Brno
Lukáš Másilko – futsal  |  Orel Řečkovice

Pavel Chadim – baseball  |  SK Draci Brno
Petra Stloukalová – judo  |  JUNIOR JUDO Brno

FUNKCIONÁŘ  (3)
Jiří Růžička  |   TJ Sokol Brno 

Františka Stražovská  |  Orel Řečkovice
Petr Havlík  |  Dětský futsal

Tímto všem nominovaným gratulujeme, přejeme jim hodně trpěli-
vosti v nelehké situaci a těšíme se na setkání s nimi v lepších časech.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a zastupitel MČ

                                           OREL  ŘEČKOVICE POŘÁDÁ

                           NÁBOR DO TENISOVÉ ŠKOLY

facebook.com/OrelReckovice
_________________________

orlak.cz/tenis

KDY
Termín konání upřesníme na www.orlak.cz/tenis

KDE
areál Orla Řečkovice

Medlánecká 24C Brno - Řečkovice
__________________________________

V ČASECH
od 15:00 do 17:00 hodin

CO S SEBOU
sportovní obuv a oblečení, tenisovou raketu 

(pokud nemáte, zapůjčíme)
__________________________________

KONTAKTNÍ OSOBA
Jakub Mašek
775 674 863 

tenisovaskola@orlak.cz
Petr Bořecký
774 466 221

Sestry Satkovy
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Naši zmrzlinu můžete koupit 
i v e-shopu zde: 

www.vetrnik.cz 

Sorbety 

BIO farmářské mléko
a poctivá smetana

Obsah ovoce 40-75 %
100 % VEGAN

Smetanové 

Zmrzlinyručně

vyráběné

www.chcizelenoustrechu.cz

Karásek 2137/5, 621 00 Brno-Řečkovice
chcizelenoustrechu@mupo.cz

www.mupo.cz, +420 545 214 774
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BRNO
ŘEČKOVICEPRODEJNA

Denně kvalitní
masné výrobky.

Medlánecká 2286/3, 
621 00 Brno - Řečkovice
(na konečné zastávky šaliny)

Čerstvé maso
z českých chovů.
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