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Vážení spoluobčané,

ve  složitých časech je komunikace 
mezi lidmi důležitější než kdykoliv 
jindy. Vedle našeho obecního zpra-
vodaje jsme proto zintenzivnili online 

komunikaci prostřednictvím radničního webu a  sociálních sítí. 
Ve všech našich komunikačních kanálech zveřejňujeme stěžejní 
informace k šířícímu se koronaviru. Budu proto moc rád za vaši 
průběžnou pozornost.

V takto náročné situaci musíme být solidární. Chci proto po-
děkovat všem, kteří se ozývají s nabídkou pomoci. V době vzniku 
tohoto článku jsme městskou část registrovali do dobrovolnické 
databáze Masarykovy univerzity a rozhodli se pro operativní roz-
nos základních informačních letáků se stěžejními fakty. V době, 
kdy tyto řádky čtete, už ale může být situace odlišná. Nezbývá 
nám než doufat, že se vše začne brzy měnit k lepšímu. A dělat pro 
to vše, co je v našich silách.

Pracovní život i na radnici běží v rámci možností dál. Pojďme si 
nyní probrat aktuální investiční projekty veřejného i soukromého 

sektoru, které se týkají naší čtvrti. Soukromou investicí, nepo-
chybně však s přesahem do veřejného prostoru, je akce s názvem 
Polyfunkční dům Měřičkova 18. Jedná se o přestavbu bývalého 
objektu občanské vybavenosti. Záměr už získal stavební povo-
lení a práce budou na  jaře zahájeny. Domnívám se, že investor 
citlivě zvolil řešení převážně bytového domu, který nepřesáhne 
výšku tří pater. Ve druhém a třetím podlaží se bude nacházet dva-
cet bytů, v prvním nadzemním podlaží se dočkáme nebytových 
prostor s nabídkou obchodů a služeb.  

S  přípravou nové bytové výstavby nezahálí ani město Brno. 
Rád bych proto doplnil aktuální informace k lokalitě Terezy Nová-
kové a navázal tak na článek náměstka primátorky Olivera Pospí-
šila z podzimu 2019. Jak mnozí z vás už jistě vědí, město zde chce 
vybudovat dva bytové domy, kdy v přízemí jednoho z nich bude 
pobočka Knihovny Jiřího Mahena a ve druhém získá městská část 
nový víceúčelový sál. V  současnosti architekti dokončují práce 
na projektové dokumentaci pro územní řízení. Pro městskou část 
je podstatné, že se nám do první etapy projektu podařilo vyjed-
nat komplexní úklid celého pozemku až k chodníku pod školkou 
ve Škrétově ulici.                                                  (pokračování na straně 4)

Slovo starosty

Situace zástavby proluky v ul. Terezy Novákové – 1. etapa.
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Z důvodu preventivních opatření přikro-
čil Úřad městské části k  následujícím ome-
zením. S  účinností od  16. 3. 2020 do  31. 3. 
2020 se RUŠÍ na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mok-
rá Hora ÚŘEDNÍ DNY. Podatelna ÚMČ bude 
sloužit POUZE k  podání písemných zásilek. 
Ostatní služby (ověřování, Czech point, ko-
pírování) jsou ZRUŠENY, stejně tak i veškeré 
společenské, kulturní a  podobné akce pro 
seniory pořádané radnicí. Žádáme všechny 
občany, aby veškeré své záležitosti spojené 
s  ÚMČ vyřizovali zejména telefonickým či 
e-mailovým způsobem. Zaměstnanci ÚMČ 
jsou Vám těmito cestami plně k  dispozi-
ci. Kontakty naleznete na  www.reckovice.
brno.cz nebo telefonicky na 541 421 711.

Potřebujete nakoupit potraviny, léky 
či další nutné zboží?
Potřebujete nutně pohlídat děti? 
Potřebujete poradit ohledně aktuální 
situace? 
Potřebujete objednat oběd?

 Můžete zavolat na  hot-line ÚMČ: 
724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pá-
tek 9:00-16:00) nebo pište na  flphrz@
gmail.com (koordinátor dobrovolníků 
za MČ je místostarosta Filip Hrůza) nebo 
případně také na  info@reckovice.brno.
cz. Služba je určena primárně pro ty, kte-
ří nemají možnost jak jinak si tyto služby 
obstarat sami či s  pomocí jiných. Využít 
můžete i  další platformy či nabídky po-
moci (viz níže). 

 ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora také 
spolupracuje na  zajišťování různých fo-
rem pomoci s Masarykovou univerzitou. 
Pokud poptáváte dobrovolnickou pomoc 
(například hlídání, doučování, pomoc 
s  nákupem, internetem, psychologickou 
pomoc apod., můžete se jednoduše za-
registrovat do tohoto online systému pří-
mo sami na  https://www.muni.cz/koro-
navirus#dobrovolnici, můžete také volat 
na číslo 549 498 800, poslat SMS zprávu 
se svým jménem na  číslo 775  855  636 
nebo psát na adresu pomoc@muni.cz.Po-
kud nemáte přístup k  internetu nebo 
potřebujete pomoci se zaregistrováním 
do  této služby, ozvěte se klidně přímo 
nám opět skrze výše uvedené telefony 
724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pá-
tek 9:00-16:00) nebo pište na  flphrz@
gmail.com. Spojíme se s Vámi, vysvětlíme 
Vám postup a pomůžeme Vám s registra-
cí do tohoto dobrovolnického programu.

 Bezplatná infolinka města Brna pro seni-
ory 800 140 800 poskytujte v pracovních 

dnech od 7:30 do 15:00 pomoc seniorům 
v případě, že potřebují pomoc se zajiště-
ním nákupů základních potravin, hygie-
nických potřeb a  případně další pomoc. 
Využít službu mohou i  aktivní senioři 
a osoby se zdravotní indispozicí, resp. lidé 
v karanténě. 

 Jste senior nad 65 let a  potřebujete si 
objednat oběd? Iniciativa Pomáháme si! 
2020 zdarma vaří a rozváží obědy pro se-
niory. Na telefonních číslech 775 855 685 
nebo 736 233 491 je aktuálně možné ob-
jednávat obědy i  rozvoz zdarma v rámci 
Brna mezi 9:00 až 16:00. Aktuální infor-
mace k této iniciativě můžete také sledo-
vat na  www.pomahamesi2020.cz nebo 
na facebooku Pomáháme si 2020.

 DC ADRA Brno nabízí seniorům pomoc 
s  nákupem. V  případě potřeby nákupu 
kontaktujte brněnský Seniorpoint na čís-
le 840 111 122.

 Elpida provozuje Linku seniorů, a  to 
na  čísle 800  200  007 nebo skrze e-mail 
na  linkasenioru@elpida.cz. Další kri-
zové linky pro seniory poskytují také 
840  111  122 Senior Point a  Společně 
nebo 800 157 157 Život 90.

 Hledáte pomoc a  máte přístup k  inter-
netu? Pak můžete využít například tyto 
online iniciativy a projekty, které sdružují 
individuální nabídky a poptávky různých 
forem pomoci seniorům, rodičům s  dět-
mi, zdravotně indisponovaným a dalším, 
kdo v  této situaci potřebuji různé formy 
pomoci:
 Pomoc do  domu (https://www.po-

mocdodomu.cz/) 
 Online facebooková platforma Dobro 

v době korony - Brno a JmK
 www.dobro.cz 
 www.chcipomoct.cz 

Potřebujete na poštu nebo pro 
důchod? 
 Česká pošta zahájila bezkontaktní dor-

učování zásilek, což znamená, že veškeré 
doporučené zásilky a  obyčejné listovní 
zásilky, které se nevejdou do  schránky 
adresáta, budou uloženy po  maximální 
úložní dobu (pokud to odesilatel nevy-
loučil) na  ukládacích poštách. Ukládací 
doba bude zpravidla 30 dní. 

 Důchody a balíkové zásilky se budou do-
ručovat tak, aby byla zajištěna maximální 
ochrana zdraví jak zaměstnanců ČP, tak 
jednotlivých adresátů. Poukázky budou 
vhazovány do  schránek. Ve  výjimečných 
případech, kdy není adresát schopen 
se na  pobočku dostavit (týká se seniorů 

nebo hendikepovaných občanů), bude 
ČP doručovat na  žádost jak poukázku 
s penězi, tak doporučenou zásilku.

 ČP vyzývá lidi, aby na  poštu chodili 
opravdu jen v  nutných případech a  aby 
používali roušky a ideálně i rukavice.

Potřebujete se zeptat na informace  
ohledně koronaviru?
 Celostátní informační linka ke  koronavi-

ru: 1212
 Infolinky Státního zdravotního ústavu: 

724 810 106 / 725 191 367 / 725 191 370
 Krajská hygienická stanice JMK: 

773 768 994
 Infolinka Jihomoravského kraje (pokud 

se nedovoláte na KHS): 800 129 921
 Infolinky zdravotních pojišťoven: VZP 

(952 222 222), VoZP (844 888 888), ČPZP 
(810 800 000), OZPZBPS (261 105 555), 
ZPŠ (800 209 000), ZPMV (844 211 211), 
RBPZP (800 213 213)

Chcete nabídnout svoji pomoc? 
 ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora spo-

lupracuje na fungování dobrovolnického 
programu s  Masarykovou univerzitou. 
Pokud se chcete zapojit do  tohoto dob-
rovolnického programu a nabídnout růz-
né formy pomoci (program je aktuálně 
již otevřen nejen pro studenty a zaměst-
nance MU, ale i  pro veřejnost), pak se 
prosím buď přihlaste přes online systém 
Masarykovy univerzity – https://www.
muni.cz/koronavirus#dobrovolnici – 
nebo se ozvěte přímo nám skrze telefon 
724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pá-
tek 9:00-16:00) nebo pište na  flphrz@
gmail.com a my se s Vámi spojíme. Smy-
slem je veškeré dostupné síly ochotné 
v této situaci pomáhat sdruženě registro-
vat ideálně na jednom místě a smyslupl-
ně je tak následně i využívat. 

 Vlastní pomoc můžete samozřejmě také 
nabídnout i  na  dalších online platfor-
mách (viz výše).

 Sousedská výpomoc v  rámci domu či 
blízkého okolí je také velmi cenná, samo-
zřejmě za předpokladu dodržování všech 
potřebných podmínek ohledně hygieny 
či kontaktu. Pro tento typ pomoci přišla 
online iniciativa Pomoc sousedům s ná-
vrhem letáku, který lze využít pro infor-
mování sousedů o  tomto typu pomoci. 
Tipy a  rady pro tento typ pomoci nalez-
nete zde: http://pomocsousedum.cz/.  

Doporučení, co lze dělat (s využitím 
informací od WHO, Ministerstva 
zdravotnictví, ČT a Seznamu):

Základní informace z ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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✔ Jezte ovoce, konzumace ovoce zlepšuje 
náladu. 

✔ V případě podezření na nákazu koronavi-
rem nechoďte fyzicky ke svému doktoro-
vi či do  nemocnice, ale telefonicky kon-
taktujte svého registrujícího lékaře nebo 
lékařskou pohotovostní službu, resp. 
KHS. 

✔ Minimalizujte prosím dočasně kontakt 
s ostatními lidmi (udržujte fyzický odstup 
cca 2 metry). Vyhýbejte se také prosím 
podávání rukou a také polibkům. Chrání-
te tak sebe i ostatní!

✔ Omezte prosím vycházení na  opravdu 
nutné (práce, nákup potravin).

✔ Udržujte si prosím v  rámci prevence fy-
zický odstup od ostatních lidí. U starších 
spoluobčanů doporučujeme omezit 
kontakt s přáteli i s rodinou na minimum 
(nemoc může probíhat i bezpříznakově). 
Využívejte k tomu teď prosím hlavně mo-
derní technologie (telefon, internet). 

✔ Pořádně si umývejte ruce a  používejte 
dezinfekci.

✔ Noste roušky či respirátory. Platí zde prin-
cip: Svojí rouškou chráním Tebe, Tvojí 
rouškou chráníš mě!

✔ ČLK kromě mytí rukou doporučuje také 
pravidelnou dezinfekci a očistu osobních 
předmětů, kterých se lidé pravidelně do-
týkají, včetně displejů mobilů a tabletů.

✔ Při kýchání/kašlání používejte nejlé-
pe jednorázové kapesníky, při kašlání 
a  kýchání si zakrývejte ústa paží/ruká-
vem, nikoliv rukou. Kapénky se pak mo-
hou přenést dál.

✔ Sledujte média, kde se dozvíte aktuální 
informace, a dávejte pozor na hoaxy a fa-
lešné zprávy. Budete informovaní. Může-
te tím sami zabránit zbytečné panice!

K čemu to všechno je? Cílem je snížit rych-
lost šíření této velmi nakažlivé nemoci tak, aby 
nevzniklo najednou příliš mnoho nemocných, 
kteří by potřebovali intenzivní péči a  plicní 
ventilaci. Budete-li dodržovat výše uvedené 
a  další doporučované zásady, pomáháte tím 
nejen sobě se ochránit před tímto virem, ale 
také českému zdravotnickému systému zvlád-
nout tuto pandemii. Děkujeme!

Fakta proti mýtům (s využitím 
informací od WHO, Ministerstva 
zdravotnictví, ČT a Seznamu):
! Koronavirus, který způsobuje onemocně-

ní COVID-19, se přenáší kapénkovou ces-
tou, zpravidla z člověka na člověka při úz-
kém kontaktu - tedy drobnými kapičkami 
vznikajícími hlavně při kašli a  kýchání, 
ale i při pouhém mluvení. V této podobě 
je virus životaschopný asi 3 hodiny, ale 
na běžném povrchu (plast, karton apod.) 
až 24 hodin a  některé povrchy jej udrží 

naživu až 2-3 dny. Je tedy určitě vhodné 
pravidelně čistit a dezinfikovat i přístroje, 
které pravidelně používáte (např. mobilní 
telefon apod.).

! Inkubační doba může být cca 2 až 14 dní 
a  u  některých jedinců se může nemoc 
projevit velmi mírně, nicméně stále mo-
hou být přenašeči, a proto je NUTNÁ pre-
vence.

! Horká voda (sprcha či koupel) či sušiče 
rukou nejsou dostatečně efektivní při 
eliminaci 2019-nCoV a samy o sobě a ne-
fungují jako prevence proti COVID-19. 
Účinnou prevencí je časté mytí rukou 
a  používání dezinfekce (např. dezinfekč-
ních gelů apod.).

! Koronavirus může napadnout kohoko-
liv v  jakémkoliv věku, nicméně obyva-
telé staršího věku nebo se specifickými 
zdravotními podmínkami (např. astma, 
cukrovka, srdeční choroby) mohou být 
náchylnější k  onemocnění virem. Důle-

žité je striktní dodržování preventivních 
opatření (hygiena, minimum kontaktů či 
vycházení apod.). 

! Potraviny a lékárny jsou otevřené, dle vy-
jádření vlády ČR jsou zásoby dostatečné 
a jsou průběžně doplňovány. Proto záso-
bení potravinami využívejte prosím s roz-
myslem.
Veškeré relevantní informace a kontakty 

se také snažíme sdružovat internetových 
stránkách městské části www.reckovice.
brno.cz (záložka KORONAVIRUS info) nebo 
je také průběžné zveřejňujeme Facebooko-
vém profilu městské části.

Doporučujeme také průběžně sle-
dovat oficiální stránky města Brna  
h t t p s : / / w w w. b r n o. c z / k o r o n a v i r u s 
nebo Ministerstva zdravotnictví ČR  
https://koronavirus.mzcr.cz/.

Filip Hrůza, místostarosta
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Květinový záhon
Vážení spoluobčané,

v těchto nelehkých dnech není určitě nic tak důležité jako to, 
abychom všichni následující týdny přežili ve zdraví, k čemuž se 
svým úsilím a opatřeními snaží přispět i vedení městské části. 
O  tom vás informujeme v  jiné části našeho zpravodaje. Přes-
to mi dovolte, možná pro povzbuzení, možná pro odlehčení 
a taky trochu pro radost, poslat vám fotku květinového záhonu 
z Palackého náměstí. Před časem jsem vás informoval, že tento 
způsob výsadby chceme vyzkoušet, a pak ho uplatnit na vhod-
ných místech v naší městské části. Myslím, že právě tohle je ta 
správná cesta, jak některé plochy zeleně oživit. 

Přeji vám všem v  těchto nelehkých chvílích hodně štěstí 
a zdraví.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

– linka 549 498 800
– SMS s Vaším jménem na 775 855 636 (a my Vás kontaktujeme)

– e-mail pomoc@muni.cz
– web www.muni.cz (registrace přes tlačítko „Dobrovolná pomoc a její využití“)

MUNI

Potřebujete pomoc?

MASARYKOVA UNIVERZITA POMÁHÁ

#DevetFakultJednaUniverzita

Pište a volejte:

Nabídka dobrovolnické sítě MU 
zahrnuje aktivity:
– hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové)
– pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.)
– doručení bavlněných roušek zdarma
– případně další

– registrujte se, prosím, na www.muni.cz do dobrovolnické sítě MU 
přes tlačítko „Dobrovolná pomoc a její využití“

Pokud se chcete sami zapojit:

Masarykova univerzita nabízí 
dobrovolníky
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Na svém VIII. zasedání 27. února 2020 zastupitelstvo městské 
části:
■ vzalo na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části  

k 31. 12. 2019, 
■ pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Ing.  Martina 

Otčenáška a Petra Bořeckého,
■ schválilo podání žádosti o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 

Jihomoravského kraje v  rámci programu Individuální dotace JMK 
2020 ve výši 1,5 mil.  Kč na akci „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“,

■ projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků, 
■ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 5184/3 o výměře 

67 m2 v  k. ú. Řečkovice (při ulici Gromešově) z  vlastnictví České 
republiky do vlastnictví statutárního města Brna.

Na své 18. schůzi 4. března 2020 rada městské části:
■ schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým 

organizacím:
Název Kč
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 14 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 46 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež)          10 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 5 000
Frank Bold Kids z. s. (kultura a školství) 6 000
inBalance, z. s. 18 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel jednota Brno-Řečkovice, p. s. (sportovní činnost) 40 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 25 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. (oddíl badminton) 28 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (sportovní činnost)        15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z. s. 15 000
EkoCentrum Brno, p. s. 7 800
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 8 160
HORTUS, sdružení zahrádkářů, spolek 5 040
KČT, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 9 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu, spolek 1 000
Orel jednota Brno-Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 30 000
Verbum et musica, spolek 8 000
Spolek Kultura a Management, z. s. 2 000
Mamma HELP, z. s. 17 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000
Pretium, z. s. 7 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 12 000
NADĚJE, pobočka Brno, spolek 12 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 6 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o.,  
Terénní odlehčovací služba 6 000

Centrum naděje a pomoci, z. s. 2 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 8 000

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky 
„Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“ nabídku předloženou společností 
PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602  00 Brno, 
a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky 
„Revitalizace Palackého náměstí – přípravné práce (redukce 
a prořezy stávající zeleně)“ nabídku předloženou společností FALKY, 
spol. s  r.o., Kaštanová 637/141e, 617  00 Brno, a  současně schválila 
uzavření smlouvy s uvedenou společností,

■ schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky 
na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy“,

■ schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc – část 
pozemku p.  č. 802 v  k.ú. Řečkovice o  výměře 367 m2 (zahrádka 
v lokalitě Cihelna),

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

To znamená, že nákladný úklid, spočívající v  odtěžení zeminy, 
srovnání terénu a  vyčištění od  kamení, betonových skruží a  jiného 
materiálu, bude hrazen z rozpočtu města. To vše při snaze o maximální 
zachování zeleně. Pokud se městu podaří získat stavební povolení 
dle předpokladů, můžeme zahájení prací očekávat už v  druhé 
polovině příštího roku. Součástí úvodní etapy je také průchod (nikoliv 
průjezd) přes inkriminovaný pozemek z Terezy Novákové do sídliště 
Kremličkova, Škrétova, Renčova a  dále. V  návaznosti na  tuto akci 
navíc požádáme město také o řešení přechodu pro chodce v blízkosti 
nových bytových domů, aby se pěší komfortně dostali na  ulice 
Bohatcova a Veselka. 

Přeji nám všem hodně sil v tomto těžkém období 
Marek Viskot, váš starosta

Slovo starosty  (dokončení ze strany 1)

Budoucí podoba domu Měřičkova 18

■ schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru 
v  Brně-Řečkovicích (pozemky a  nebytové prostory) včetně 
sociálních zařízení v  budově pivovaru s  firmou CRAFTBEER, s. r. o., 
Kořenského  879/19, 621  00 Brno, za  účelem uspořádání kulturní 
akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 5. až 7. 6. 2020,

■ schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru 
v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních 
zařízení v  budově pivovaru s  panem doc.  RNDr.  Pavlem Matulou, 
Ph.D., za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 3. 4. 2020,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky 
a  nebytové prostory) a  movitých věcí s  Mateřskou školou Brno, 
Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení 
s předškoláky) dne 21. 5. 2020,

■ schválila příkazní smlouvu se společností RPA Tender, s. r. o., se 
sídlem Starobrněnská 20, 602  000 Brno, jejímž předmětem je 
zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace 
sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“, 

■ schválila smlouvu o  dílo na  kontrolu a  údržbu dětských hřišť 
se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 
Velká Bystřice.

Na své 4. mimořádné schůzi 13. března 2020 rada městské části:
■ vzala na  vědomí informaci ředitelek mateřských škol o  sníženém 

počtu přítomných dětí v mateřských školách zřizovaných městskou 
částí Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora v  návaznosti na  vyhlášení 
nouzového stavu vyhlášeného Bezpečností radou vlády ČR 
a  souhlasila s  uzavřením všech mateřských škol zřizovaných 
městskou částí s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Dana Filipi, místostarostka
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Šifra mistra knihovníka
Vážení a milí literární gurmáni,

moc Vás zdravíme a posíláme tipy na tituly, v  nichž je slovo kniha, 
knížka, knihovnice, knihovník, knihovna a knihkupectví skloňováno 
ve všech pádech. Samotné nás překvapilo, kolik těch titulů je. Až to 
bude možné, určitě se vyplatí k nám pro ně vyrazit.

Nejprve zbystří malé děti. Příběh o nejpodivuhodnější věci, jaká se 
stala Davidovi a jeho kocourovi - Spolkla mě knihovna. Zakousněte 
se do knihy, Vstupte do literárního doupěte, Pozor – v  knihovně je 
kocour! a Knihožrouti – Kam zmizela školní knihovnA a Tajný čtenářský 
spolek. O osamělých nepůjčovaných knížkách - Dobrodružství 
v  knihovně. Knihovnické pohádky s  vtipnými ilustracemi. Zatřást, 
poklepat, fouknout do barevných puntíků – Knížka. Zajíček si moc 
rád čte. Pohlcení příběhem – Medvěd Wrr – Po přečtení zavřít!. Aby 
příběh nevybledl – Kiko a tajemství papírového motýla Markéty 
Pilátové. Štěstí je krásná věc. Oblíbené prasátko Peppa v knihovně. 
O vlkovi, který vypadl z  knížky. Interaktivní knížka TajEmství jedné 
knihovny aneb ze života knižních skřítků. Touha po vzdělání  i zahnání 
hladu – Pan Lišák má knihy rád! Dívka, která chtěla zachránit knížky. 
V knihovně je drak – O Vendulce a drakovi. 

Více dobrodružství a napětí pro starší děti. Sbírání knih může 
být někdy nebezpečné – Neviditelná Knihovna. Podivná knihovna. 
Bradavická knihovna – Fantastická zvířata a kde je najít, Bajky Barda 
Beedleho a Famfrpál v průběhu věků. Jak se dá změnit averze ke čtení 
– Analfabeta Negramotná. Drak Franklin zbožňuje knížky a předčítá 
z nich ostatním – FrankliNova létající knihovna.  Velká knižní záhada. 
Čokoládové dortíky pro všechny – Čarokrásné knihkupectví. Záhada 
č. 28 – pohádka nejen o tom, jak vznikla první veřejná knihovna na 
světě. 

liTerární 
CHUŤOVKY

Placená inZerce
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
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, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
HLEDÁM BYT ke koupi o dispozici 2+1 nebo 3+KK v lokalitě Řečkovice, 
Královo Pole a Žabovřesky do 4.5Mio. Byt může být před  
i po rekonstrukci. Koupě v hotovosti. Volejte 778 555 356
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 702087313

Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Řečkovicích. Hotovost. T: 604 508 585 

Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1 v Řečkovicích. Prosím, nabídněte. 
T: 702169750

HLEDÁME muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice 
Vrátný, recepční a dozor v muzeu. Tel: 602 595 682,  
email: pph.kolarik@seznam.cz

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892

Od 1.2.2020 byl obnoven provoz KOŽNÍ ambulance na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala MUDr. 
Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinační doba:  
denně 7-12h, 13-15h. Čtvrtek: 1. a 3. týden v měsíci - odpolední  
ordinace: 13-17h. Telefon: 544 527 548. www.koznireckovice.cz

HLEDÁME slečnu na úklid do nově zrekonstruovaných prostor  
naší realitní kanceláře OKNO NEMOVITOSTÍ v Řečkovicích.  
Cca 7 hod týdne, bydliště poblíž výhodou. Kontakt na: 734 288 888.  
Těšíme se na Vás.

Ráda bych s Vaší pomocí našla vhodný RD nebo stavební pozemek.  
Děkuji. T: 739 967 377

Vracím se do Brna za prací – nutně HLEDÁM koupi bytu. 

Děkuji všem. T: 732 219 013

OPRAVY KOMÍNŮ, STŘECH, omazání hřebenáčů a klempířské  
práce provedu. Tel: 737 905 923

Servis TV antén, instalace antény, set top-boxy, měření signálu, 
přechod na DVB-T2. Satelitní příjem Skylink, Feesat. Příjem  
zahraničních programů. T:797659985, e-mail: mvolf@seznam.cz

KOUPÍM garáž Brno-Řečkovice, T: 608640646

Hravé a zajímavé názvy mají i knihy pro dospělé. O cestách 
k vysněným cílům – Čtenářský klub slečny Lucie. O roztomIlém živém 
maskotovi jedné knihovny – Dewey:  kocour z knihovny, který okouzlil 
celý svět. Fantasy o knihovnici a špionce Irene – Hořící stránka. 
Fantasy mimo prostor a čas – Knihovna na Černohůrce. Soukromí 
detektivové v  praxi – Naivní detektivka z  knihovny. Dva závažné 
mrazivé příběhy z  Osvětimi – Odložený život: skutečný příběh 
osvětimské knihovnice a Osvětimská knihovnice. Oxfordské zločiny 
– Záhada Bodleyho knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek 
– Prokleté knihovny. Dobrodružství bývalého amerického vládního 
agenta – Alexandrijská knihovna. Pohled do dějin pokleslého žánru 
– Červená knihovna. Hitlerova soukromá knihovna: knihy, které 
utvářely jeho život. Knihovna duší: Sirotčinec slečny Peregrinové. 
Knihovna nájemných vrahů. Dobrodružství  i vražda – Ztracená 
knihoVna. Knihy na míru a pohlazení po duši – Knihkupectví na 
Bylinkovém náměstí. O jedné velké lásce a jednom velkém trápení 
– Knihkupectví u osamělých srdcí. Tajemství a šifrované zprávy 
– Nonstop knihkupectví pana Penumbry. Odhalení rodinného 
tajemství -  Sejdeme se v knihkupectví. A nakonec román Vrány, kde 
je jednou z  hlavních postav velmi, velmi nepříjemná matka hlavní 
hrdinky, povoláním knihovnice.

Tentokrát bylo tipů více než kdykoli jindy, ale sami vidíte, jaká 
jsou to pestrá a mnohovrstevná témata, stačí si vybrat. A otázka na 
závěr: Rozluštili jste šifru? Našli jste tajenku? Jasně, tajenkou je VAŠE 
KNIHOVNA. Až opět otevřeme, s hledáním jednotlivých titulů Vám 
samozřejmě pomůžeme, jsme tu pro Vás. Také na Vás bude mezi 
regály čekat několik překvapení. Budou to věty, které vždy začnou 
úkolem NAJDI KNIHU. Témata budou různá:

Najdi knihu, která se ti v dětství nejvíc líbila.
Najdi knihu, kde je v názvu křestní jméno.
Najdi knihu, kde je v hlavní roli zvíře.
Najdi knihu, která má více jak 500 stran.
Najdi knihu, jejíž název tvoří jedno slovo.
Najdi knihu, podle které byl natočen film.

Za splněný úkol na vás bude čekat malá odměna. Nebo spíš velká 
odměna… bude to kniha! Velmi, velmi se na Vás těšíme, na viděnou.

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova
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Park na Palackého náměstí začíná 
procházet postupnou rekontrukcí

Nejvýznamnější a největší investiční akcí městské části, která 
bude realizována v letošním roce, je revitalizace parku na Palackého 
náměstí. O této zakázce již byla veřejnost na stránkách Řeči 
informována. Celkové náklady akce jsou téměř 16 mil. a celé tři 
čtvrtiny jsou kryty z rozpočtu města Brna. 

Autorem celého projektu je Ateliér zahradní a krajinářské 
architektury zastoupený Ing. Zdeňkem Sendlerem, který se může 
pochlubit řadou odborných ocenění. Celou zakázku již prezentoval 
před zpracováním realizačního projektu našim občanům na veřejném 
projednání. 

Územní rozhodnutí a stavební povolení nabyla právní moci 
již v  roce 2019. Letos se tedy podařilo zajistit finanční prostředky 
tak, aby mohla být celá zakázka zrealizována. V  současné době 
zajišťuje Odbor správy majetku, který má na starosti investiční akce, 
vlastní výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Přepokládaný termín 
zahájení prací je směřován na červenec až srpen 2020.  

Součástí rozsáhlé revitalizace, která přináší komplexní řešení 
v  současné době uživatelsky i provozně nesourodého prostoru, je 
také odstranění vybraných stromů a keřových skupin a jejich následná 
náhrada a doplnění. Dle realizační dokumentace je stávající zeleň 
tvořena vzrostlými stromy bez podstatnější kompozice. Revitalizace 
respektuje stávající vzrostlé stromy, které podstatnou měrou utvářejí 
charakter parku. K  odstranění byly navržené především původní 
přestárlé, zahuštěné keřové skupiny s omezenou možností efektivní 
údržby. Ze starších stromů jsou káceny zejména jedinci ve špatném 
zdravotním stavu s  řadou rozvinutých defektů a nízkou provozní 
bezpečností. Část menších stromů a keřových skupin je kácena 
také z důvodu umístění nových prvků. Samotné kácení muselo být 
v souladu s podmínkami vydaného povolení provedeno nejpozději 
do konce období vegetačního klidu, tedy do 31. 3. Nutnost provést 
nezbytné kácení v  předstihu před zahájením hlavních prací na 
rekonstrukci parku je důvodem, proč se teď může zdát nějakou dobu 
náš park „holejší“ než dříve.

K  náhradní výsadbě budou použity již vzrostlé solitérní listnaté 
stromy se zapěstovanou korunou. Použity budou výpěstky v nejvyšší 
kvalitě s  parametry stanovenými v  dokumentaci projektu a také 
v  povolení ke kácení ve formě uložené náhradní výsadby. Celkem 
bude vysazeno 12 kusů vzrostlých listnatých stromů, které budou 
v  souladu s  navrženou koncepcí a pojetím revitalizovaného parku. 
Všichni zainteresovaní pracovníci úřadu MČ věří, že celá sledovaná 
akce díky tomu, že byla výrazně a detailně projednávána v přípravné 
fázi, proběhne co nejlépe.

Odbor správy majetku

VYJÁDŘENÍ  
K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ

Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření rušíme do 
odvolání všechny akce pro seniory. Tedy cyklus přednášek, 
setkání KLASU a veškeré kulturní akce domluvené pro KLAS, 
cvičení ve škole.

Informace o změně a dalším setkání bude uveřejněno  
aktuálně v ŘEČI.

V souvislosti s nynějšími omezeními sdělujeme, že dárkové 
balíčky pro jubilanty budou rozvezeny až po zrušení protiepi-
demických opatření. 

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Barbora Burešová 

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Třída s rozšířenou výukou
tělesné výchovy pro 
školní rok 2020/2021

Charakteristika třídy: 
Časová dotace TV v jednotlivých ročnících: 
6. r. – 5 hodiny/týden 
7. r. – 5 hodiny/týden 
8. r. – 5 hodiny/týden 
9. r. – 5 hodiny/týden 
Cíl: 

 všestranný rozvoj 
 získání základních pohybových dovedností a 

návyků v jednotlivých sportovních oblastech 
Obsah: 

 atletika 
 gymnastika 
 plavání, bruslení 
 sport. hry – kopaná, volejbal, basketbal, netradiční 
 sporty (např. softbal, florbal, ...) 

  zaměření kurzů (týdenní) – lyžařský, cyklistický, 
 turistický, vodácký 

Profil žáka:
 v souladu s individuálními předpoklady dosáhne 

pohybových dovedností přibližujících se 
výkonnostnímu sportu, tvořivě je aplikuje ve hře, 
v soutěžích a při sportovních činnostech 

Přijímací řízení pro žáky do 6. třídy Rv–Tv: 
25. května 2020 od 14:00 v tělocvičně školy. 
Přihlášení žáci obdrží pozvánku k přijímacímu řízení 
7 dnů před konáním přijímacího řízení. 
Hodnocené oblasti:  
1. sportovní testy 
2. prospěch 
3. členství ve sportovním klubu, oddíle 
Vyhodnocení: každá oblast bude bodována 
Přihlášky: 
v kanceláři školy – p. Hrubá nebo http://www.zsnovomestska.cz
Uzávěrka přihlášek – 15. 5. 2020 

                                                              
                                                                  
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                             Mgr. Josef Jelínek 
                                                                                                                                                      ředitel školy
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Světelná křižovatka 
na konečné?

Rada městské části na své 16. schůzi dne 22. 1. 2020 schválila usne-
sení, jímž požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o prověře-
ní možnosti realizace světelné signalizace na křižovatce u konečné 
tramvaje č. 1 v Řečkovicích, a to v rámci projektu Dopravní telematika 
2021-27. Ponechme nyní stranou, k  jakému závěru Odbor dopravy 
dospěje. Cílem příspěvku je otevřít debatu, zda je světelná signaliza-
ce na této křižovatce nutná, či nikoli. Ve prospěch světelné signaliza-
ce jistě hovoří ranní špička, spojená s příjezdem dětí do školy na ulici 
Úprkově. Řada z nás jistě zažila dlouhé okamžiky stání a čekání, než 
projedou jak vozidla, tak tramvaje. Své by jistě ke světelné signalizaci 
řekli i řidiči tramvají, kteří v tuto dobu vyráží na trasu směr Bystrc, ane-
bo ti, kteří svou cestu končí. Na druhou stranu nabízí se analogie s kři-
žovatkou Kuřimská, Žitná, Banskobystrická (neboli „u dolní Billy“), kde 
i přes četné připomínky stále platí poněkud zvláštní režim od 7 do 
22 hodin, a to včetně dnů pracovního klidu. Řada z nás si jistě vybaví 
dlouhé okamžiky naprosto zbytečného stání a následného rozjíždění 
v době víkendů či večerních hodin, kdy o nutnosti regulace dopravy 
touto formou nemůže být v žádném případě řeč. Světelná signalizace 
se jeví spíše jako kontraproduktivní, a to i z pohledu nemožnosti vjez-
du na parkoviště u Billy a výjezdu odtud. Nicméně stanovisko Policie 
České republiky k případné úpravě časového rozvržení signalizace je 
opakovaně negativní. Učinili jsme však opětovný dotaz, a to i ve věci 
počtu dopravních nehod na obou křižovatkách. Jaká bude reakce, 
se dozvíte v  některém z  dalších čísel. Nicméně, jak již bylo uvede-
no v úvodu tohoto článku, Rada městské části požádala o prověření 
možnosti světelné signalizace. Zatím je tedy předčasné uvažovat, zda 
k  realizaci světelné signalizace skutečně dojde. Je také jasné, že ať 
už bude finální rozhodnutí jakékoli, bude mít své příznivce i odpůr-
ce, ostatně jako zavedení linky č. 65 přes Duhová pole. Avšak zajímá 
nás Váš názor, zda jste pro zavedení světelné signalizace, či naopak 
nikoli – napište nám na Facebook či na e-mail autora – ondraone@
centrum.cz.

Ondřej Vít, člen ZMČ

Vítání občánků v květnu 2020
Vážení rodiče nově narozených dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 16. května 2020 se opět 
sejdeme v  prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora, Palackého náměstí 11, k uvítání nových občánků naší 
městské části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme 
děti narozené v  letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 20. 4. 2020  
u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, 
email: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Zápis do 1. třídy
ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis žáků do 1. tříd proběhne v pátek 24. 4.
2020 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 25. 4. 2020
od 9:00 do 11:00 vždy na pracovišti Horácké
náměstí 13. S sebou je nutné přinést platný
občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte.

      541 321 507                   skola@zshoracke.org                 zshoracke.org

 

 

 
ZŠ Brno, Novoměstská 21, p. o. 

zve budoucí prvňáčky k 
 

ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD 
23. - 24. dubna 2020 

Čtvrtek: od 15:00  do 18:00 

Pátek:       od 14:00  do 18:00 

 
Bližší informace o zápisu poskytneme ve spolupráci s Odborem 
školství města Brna začátkem března. Zápis bude opět probíhat 
elektronicky: zapisdozs.brno.cz 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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„Halóóó, tady jsem!“
Žák čtvrté třídy napne uši a  poslouchá 

tichý hlásek, který se ozývá zvenčí.  „Halóó, 
mladý muži, tady!“

Podívá se z  okna, ale pořád nic nevidí. 
„Kde jsi? Nevidím tě. Ukaž se!“ volá na  něj 
Kája.

„Tady, jsem sněhulák,“ ozvalo se ze sněhu. 
„Ještě mě nikdo nepostavil.“

 „Tak já tě postavím!“ vykřikne Kája a běží 
postavit sněhuláka.

„Děkuji ti za pomoc,“ povídá již postavený 
sněhulák. „Budeme si povídat o škole? Viděl 
jsem, že se u vás dějí velmi zajímavé věci.“

„Ale proč ne,“ odvětí Kája.
„Toto pololetí bylo plné zajímavých 

aktivit. Myslím, že si je děti užily dosyta. 
Celoškolní projekt byl zaměřen na  výročí 
30 let od  sametové revoluce. Na  tuto akci 
navazoval program v  Technickém muzeu 
v   Brně nazvaný Za  ostnatým drátem. Oba 
programy byly vytvořeny tak, aby se jich 
mohli zúčastnit jak prvňáci, tak i velké děti. 
A  samozřejmě nejen to. Dočkali jsme se 
konečně Vánoc a  s  nimi spojené vánoční 
besídky pro rodiče, pečení perníčků ve školní 
kuchyňce, dopoledne stráveného v  kině 
na filmu Sněžný kluk. Například druháci jeli 
na  celodenní výlet do  Strážnice, kde byl 
pro ně nachystán předvánoční program 
Radujme se, veselme se...“

„Páni, to je zajímavé! Také bych chtěl 
chodit do  školy. Můžu?“ ptal se s  nadějí 
sněhulák. „Do té naší nemůžeš, nejsi člověk. 
Bylo by to sice úžasné, ale škola je jen pro 

děti. Navíc nám ve třídě topí, roztál bys. Ale 
budu ti vyprávět dál.“

„Kromě celoškolního projektu tu máme 
také projekty třídní. Každá třída si jednou 
za  čas vytvoří vlastní projekt na  libovolné 
téma. Co je zajímá, to se snaží ve  svém 
projektu zjistit a  vypátrat. Také jsem tu 

viděl nějaké třídy, které ve  škole spí i  přes 
noc a  druhý den se zase pěkně učí. A  to 
pořád není vše! Děti navštěvují divadelní 
představení, muzea, knihovny, případně 
přicházejí autoři dětských knížek do  školy 
a prvňáčkům předčítají své krásné pohádky.“

„Ach, to je nádhera, skoro mi ukápla 
slzička,“ rozesmutnil se sněhulák.

„Nebuď smutný, sněhuláku. Děti si chodí 
hrát a učit se i ven, bude možnost se s nimi 
setkat i  osobně. Existují i  programy jako 
Stolařina, ta je príma nebo Hliněné proměny. 
Je to podobné jako stavění sněhuláka. 
Akorát tam se děti učí, jak opracovávat dřevo 
a  zpracovávat hlínu do  nějaké podoby. 
Nesmíme zapomínat ani na prevenci, proto 
se třídy zúčastňují různých preventivních 
programů. Čtvrťáci si zahráli na  agenty 
a  hledali dobré rady pro chování fiktivních 
postav. Učili se o  tom, jak se mají správně 
zachovat v  určitých situacích. V  tom jim 
pomohla organizace Spondea. Druháky čeká 
program Jak se chováme v  nebezpečných 
situacích. A  co třeba Harry Potter ve  vaší 
třídě? Ač to tak nezní, je to také preventivní 
program pro děti. Žáci se při něm zamýšlí 
nad vztahy ve třídě, přátelstvím, oblíbeností, 
vlivem sociálního prostředí a podobně.“

„To rozhodně stojí za zhlédnutí. Postavím 
se na zahradu a budu se dívat žákům do tříd, 
třeba se taky něco přiučím,“ jásal rozjařený 
sněhulák.

Kája sněhuláka objal, svoji šálu mu 
pověsil na krk a popřál mu hodně štěstí.

Monika Elgnerová

Poznejte svět, přírodu  
i sebe…

Máte vztah k přírodě a jste rádi ve společnosti? Chtěli byste si roz-
šířit obzory v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví nebo rozvoje 
regionů a společenských věd? Potom neváhejte, neházejte do toho 
vidle ani flintu do žita a začněte studovat na Univerzitě třetího věku 
Mendelovy univerzity v  Brně (U3V MENDELU). Nabízíme jednoleté, 
dvouleté i tříleté studium v odborných oblastech, které jsou spojeny 
s dlouholetou tradicí Mendelovy univerzity v Brně. Pokud se tedy za-
jímáte o zdraví, zahrádku, zvířata nebo rozvoj společnosti, pak jsou 
pro Vás tyto aktivity tím nejlepším způsobem, jak trávit čas. Vzdělá-
vání je organizováno formou přednášek doplněných o terénní cvi-
čení a exkurze. Odborné přednášky trvají tři vyučovací hodiny a ko-
nají se jednou za týden nebo jednou za dva týdny v období od října 
do května. Pro exkurze a terénní cvičení jsou využívána celoškolská 
pracoviště, jako např. botanická zahrada, školní lesní podnik, školní 
zemědělský podnik, pekárna, pivovar nebo masný provoz. Výjimkou 
nejsou ani návštěvy partnerských univerzit třetího věku v  okolních 
státech. Kromě jedno až tříletých kurzů se můžete přihlásit i do krát-
kodobých kurzů zaměřených na Vaše koníčky, jazyky nebo pohybové 
aktivity. Jako studenti univerzity třetího věku budete moci využívat 
univerzitní studovny, knihovny a rovněž diskutovat o „studentských 
problémech“ v Akademické vinárně se svými spolužáky. V  loňském 

roce jsme zahájili také mezigenerační univerzitu, díky které můžete 
absolvovat speciální kurz se svými vnoučaty. Absolventi U3V obdrží 
osvědčení na slavnostní promoci za účasti vedení univerzity. Přihláš-
ky přijímáme od 1. dubna 2020 osobně na adrese Zemědělská 5 (bu-
dova E), 613 00 Brno, nebo elektronicky. Další podrobnosti o Univer-
zitě třetího věku Mendelovy univerzity v Brně a kontakt pro zájemce 
naleznete na www.u3v.mendelu.cz.

Oddělení vzdělávání seniorů, Institut celoživotního vzdělávání,  
Mendelova univerzita v Brně

Ohlédnutí za uplynulým pololetím  
na prvním stupni ZŠ Horácké náměstí
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Sázíme budoucnost spouští  
grantový program.  

Podpoří výsadby i péči o stromy

Nově mohou zájemci z řad obcí, škol, spolků a sdružení žádat u Nada-
ce Partnerství o grant na podzimní výsadbu stromů ve výši až 40 tisíc ko-
run. V aktuální výzvě Sázíme budoucnost lidé navíc mohou poprvé získat 
podporu také na odborný dohled, následnou péči i na drobná opatření 
na podporu biodiverzity, jako jsou berličky pro dravce. Nově se mohou 
hlásit uchazeči s projekty nejen ve volné krajině, ale i na rozhraní volné 
krajiny a zastavěné území, jako jsou okrajové části obcí a měst. Jak peníze 
získat, shrnuje web www.nadacepartnerstvi.cz.

„K navýšení grantového stropu, který zvedáme o deset tisíc korun na 
projekt, i rozšíření podpory na následnou péči nebo odborný dohled, nás 
vedly připomínky z terénu. Ty se nám podařilo sesbírat během výročního 
setkání partnerů iniciativy Sázíme budoucnost v Brně. Věříme, že nová 
pravidla pomohou lidem s jejich výsadbami ve stále náročnějších pod-
mínkách a stanou se inspirací i pro další programy,“ shrnuje Miroslav Kun-
drata z Nadace Partnerství.

Finance na následnou péči získají kvalitně připravené projekty, u kte-
rých po třech letech přežije nejméně 85 % stromů, nebo ty, u nichž ža-
datel doloží, že k vyššímu úhynu došlo navzdory poskytnutí přiměřené 
péče. Stromy mají v posledních letech ztížené podmínky především kvůli 
suchu nebo přemnoženým hlodavcům a zvěři. Proto je kvalitní následná 
péče, stejně jako profesionálně odvedená výsadba, čím dál více klíčová. 

Grant ve výši 10 až 40 tisíc korun lze dále využít ke koupi a dopravě 
sazenic stromů a keřů, kůlů nebo ochranného pletiva. Podmínkou gran-
tu je také zapojení dobrovolníků do přípravy výsadby nebo samotného 
sázení.

  Pravidelnou grantovou podporu na stromové výsadby udělu-
je Nadace Partnerství již od roku 2004. „Díky iniciativě Sázíme bu-
doucnost se nám daří vzbuzovat stále větší zájem veřejnosti o 
kvalitní výsadby. Novým grantovým programem – spolu s dalšími vý-
zvami od Státního fondu životního prostředí a dalších nadací, které 
se právě otevírají – chceme letos společně podpořit další komunity 
a k současnému půl milionu registrovaných stromů přidat nejméně další 
milion,“ slibuje si Miroslav Kundrata. Projekty lze podávat až do konce čer-
vence na webu Nadace Partnerství.

David Kopecký, Nadace Partnerství

Máte doma funkční spotřebič, 
který už nechcete používat? 

Ve sběrném středisku odpadů Vídeňská-Jílová v Brně můžete předat 
funkční spotřebiče do projektu Jsem zpět! Na základě spolupráce statu-
tárního města Brna s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN 
a  společností SAKO Brno bylo vytvořeno speciální místo zpětného od-
běru pro odevzdání funkčních spotřebičů. „Hlavním účelem této spolu-
práce je předcházení vzniku odpadů a prodloužení životnosti spotřebičů. 
Rozšířili jsme naše projekty o  další druh odpadu, který se může využít 
na pomoc tam, kde je nejvíce zapotřebí,“ uvádí předseda představenstva 
společnosti SAKO Brno Filip Leder. 

Zpětně odebrané plně funkční spotřebiče projdou odbornou kontro-
lou certifikovaného servisního technika, který zodpovídá za  jejich bez-
pečnost. Projekt dbá na  transparentní a  bezpečné použití spotřebičů. 
Po provedení kontroly bude vybrána charitativní organizace, které bude 
spotřebič věnován. Mezi takové organizace patří dětské domovy, azylové 
domy, Armáda spásy, Sdružení Práh Brno apod. Pokud spotřebič neodpo-
vídá nutným požadavkům, ani tehdy jeho život nekončí – bude předán 
do zpracovatelského zařízení, kde zajistí z 90 % materiálu výrobu nových 
výrobků. 

Více informací o  projektu najdete na  webu www.jsemzpet.cz 
i na webových stránkách společnosti SAKO Brno.

Ing. Aneta Bublová, vedoucí oddělení komunikace, SAKO Brno

70‘s
80‘s

90‘s 10‘s

00‘s

SC SÝPKA 
KYTNEROVA 1A | BRNO–MEDLÁNKY

20:00–24:00 kapela BYZNYS TIME
00:00–02:00 DJ ONDRE

START 20:00 | VSTUPNÉ 50 KČ
MĚSTSKÁ ČÁST

BRNO–MEDLÁNKY

POŘÁDÁ

Akce se koná za předpokladu zrušení všech mimořádných opatření ohledně shromažďování.
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Bezplatné informace zajistí  
pohodu v domě

Ucelený přehled o problematice bytového bydlení můžou zdarma získat 
absolventi kurzu Domovnické preventivní minimum. Odborní lektoři je sezná-
mí s novými trendy v zabezpečení, naučí je zvládat konfliktní situace a poskyt-
nou jim potřebný právní základ pro chod domu. Komu jde primárně o ochra-
nu před zloději, je pro něj připravený soubor doporučení s názvem Bezpečná 
adresa. Oba projekty připravila brněnská městská policie.

Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické preventivní minimum se navzdory ná-

zvu nemusejí hlásit zdaleka jen domovníci. Výrazně usnadní život i vlastní-
kům a  správcům bytových domů, členům společenství vlastníků, bytových 
družstev i  uživatelům obecních bytů. Důležité povědomí o  chodu domu 
i svých právech a povinnostech tam načerpají také jednotliví nájemníci.

Školení se koná vždy ve středu od 15 do 18 hodin, a to mezi 16. zářím a 18. 
prosincem tohoto roku. Bližší informace o průběhu najdou zájemci na webu 
www.mpb.cz a hlásit se mohou na adrese luboslav.fiala@mpb.cz do naplnění 
počtu 25 účastníků. Tedy čím dříve, tím lépe.

Lekce se uskuteční v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na brněnské 
Riviéře v Bauerově ulici 7.

Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu, aby byl bezpečný, nestačí vždy jen zám-

ky, čipy nebo alarmy. Jednotlivé prvky ochrany se navíc dají různě kombinovat 
a důležitou roli hraje i chování obyvatel domu. Vhodné přístupy shrnuje čtivý 
a přehledný manuál Bezpečná adresa. Každý si ho může stáhnout na www.
mpb.cz nebo vyzvednout vytištěný na  preventivně-informačním oddělení 
Městské policie v Bauerově ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.

Strážníci rádi poskytnou bezplatné konzultace a zájemcům, kteří se ofici-
álně přihlásí na e-mailu luboslav.fiala@mpb.cz , vystaví po splnění podmínek 
i  certifikát Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů je signálem splnění nároč-
ných kritérií a pro zloděje varováním, že v tomto domě pochodí jen stěží.

Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republikové 
policie a hasičů, odborníci na zámkové systémy a technické zabezpečení nebo 
pracovníci organizace Práh jižní Morava. Díky tomu obsáhnou všechny dů-
ležité aspekty bezpečného bydlení. Program finančně podporuje statutární 
město Brno.

Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Sportujte s „buldoky“

Přestože je florbal jedním z nejmladších kolektivních sportů a ještě před 
pár lety neuměla řada lidí jeho název ani správně vyslovit, jeho popularita ros-
te stále rychlejším tempem. Hra s děrovaným míčkem a členskou základnou 
přes 70  tisíc hráčů a  hráček se nedostala do  špičky v  popularitě náhodou - 
začínajícím malým hráčům či hráčkám stačí v podstatě jen oblečení a obuv, 
které nosí do tělocviku. V dobře fungujícím klubu si mohou bez problémů za-
půjčit specializované florbalové vybavení, a tak žádnému zájemci nic nebrání 
si florbal vyzkoušet kdykoli a bez jakýchkoli předchozích zkušeností.

V Brně je tradičním florbalovým centrem sportovní hala SportPoint, která 
se nachází kousek od Lužáneckého parku u hokejových hal na ulici Střední 
26. V této moderní hale narazíte na florbal prakticky vždy, když sem zavítáte. 
Ve  všední dny odpoledne zde probíhají tréninky  mládeže klubu Bulldogs 
Brno, na  které navazují jejich dospělí kolegové a  kolegyně v  podvečerních 
hodinách. Víkendy zde pak patří turnajům a  zápasům. Přestože florbalisté 
a florbalistky Bulldogs Brno hrají nejvyšší soutěže ve svých kategoriích, filozofií 
klubu je vychovávat všestranné sportovce a  umožnit jim postupně objevit 
jejich talent, proto se  především u  těch nejmenších kategorií nezaměřují 
výhradně na florbal, ale na všesportovní průpravu, a podporují děti, které se 
věnují více sportům. Pokud uvažujete o  sportovní budoucnosti svých dětí, 
zkuste to třeba právě u „buldoků“. Přidat se do jejich smečky je možné kdykoli 
v průběhu roku, stačí přijít na některý z jejich tréninků dané věkové kategorie.

Radim Komínek, Bulldogs Brno
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Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vás zve na

 1. 5. 2020  | 9.00 – 21.00 hod. 
  Majáles
 23. 5. 2020  | 14.00 – 22.00 hod. 
  Full of life
 29. 5. 2020  | 15.00 – 19.00 hod. 
	 	 Dětský	den
 5.-6. 6. 2020  | pátek 16.00 – 1.00 hod. | sobota 8.00 – 1.00 hod. 
	 	 Řečkovický	festival	minipivovarů		
 12. 6. 2020  | 17.00 – 1.00 hod. 
	 	 Řečkovický	GREGORYFEST
 13. 6. 2020  | 14.00 – 23.30 hod. 
	 	 Brněnská	Country	fontána	Řečkovice	2020
 23. 7. 2020  | 18.00 – 22.00 hod. 
	 	 CASTLE	TOUR	Brno
 7.-9. 8. 2020  | sobota 9.30 – 2.00 hod. | neděle 10.00 – 19.30 hod. 
	 	 Vavřinecké	hody	2020
 29. 8. 2020  | 19.00 – 2.00 hod. 
 	 Letní	noc
 12. 9. 2020  | 12.00 – 24.00 hod. 
	 	 BRNĚNSKÝSTOOCK
 27. 11. 2020  |	 Čerti	z	Lipůvky

Akce se budou konat pouze tehdy, budou-li odvolána současná opatření související  
s vyhlášením nouzového stavu. O konání uvedených akcí budete informováni v ŘEČI  
a na internetových stránkách městské části. 


