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Květnové číslo zpravodaje ŘEČ by 
za normálních okolností obsahovalo tradičně 
bohatý výčet kulturních a společenských akcí, 
na které zveme nejčastěji do areálu bývalého 
pivovaru za radnicí. Je jasné, že letos musíme 

být v  odhadech jakéhokoliv vývoje hodně střízliví a  reagovat, pokud 
možno, co nejpružněji. Proto například Dětský den za  radnicí na konci 
května ještě úplně nevzdáváme, ale zároveň pracujeme s  náhradním 
termínem. Obdobně visí otazník nad červnovými akcemi, z nichž alespoň 
některé bychom mohli posunout na pozdější termín. Stejně tak například 
vítání občánků uskutečníme až v momentě, jakmile to bude možné.

Bez ohledu na  pandemii běžný pracovní život na  radnici jde dál. 
Začátkem letních prázdnin začínáme s výstavbou nové třídy a cvičebního 
sálu v  areálu Mateřské školy Měřičkova. To samé platí o  víceúčelovém 
hřišti u TAK Hellas na Horáckém náměstí. Dvě největší letošní investiční 
akce jsou tedy v  běhu a  relativně blízko zahájení stavební činnosti. 
Pojďme se nyní podívat na další dva projekty, které letos připravujeme 
s výhledem na realizaci v blízké budoucnosti. 

Naše čtvrť se pyšní velkým počtem dětských hřišť a  sportovišť. 
Po  vybudování dětského hřiště v  parku na  Palackého náměstí se 
dostáváme už na  číslovku dvacet sedm. Zároveň si hřiště vybudovaná 
před nějakými deseti až patnácti lety nepochybně zaslouží, abychom se 
podívali na  jejich aktuální stav a  zvážili případná vylepšení či obnovu. 
Přesně za  tímto účelem letos vzniká projekt Revitalizace vybraných 
dětských hřišť v Řečkovicích a Mokré Hoře. Celkem bude takto řešeno 

devět dětských hřišť. Někde půjde jen o drobná vylepšení, jako například 
zastínění nebo doplnění nového herního prvku či mobiliáře. Jinde si 
může stav hřiště vyžádat důkladnější rekonstrukci. Chtěl bych touto 
cestou vyzvat kohokoliv, především však rodiče nejmenších dětí, aby 
mi posílali své podněty na  možná vylepšení. Shromážděné podněty 
budou předány projektantovi, který je vyhodnotí, a  tam, kde to bude 
možné, se je pokusí zapracovat do  výsledné dokumentace. Podněty 
prosím posílejte do konce měsíce května nejlépe přímo na můj pracovní 
e-mail viskot@reckovice.brno.cz. Konkrétně se jedná o následující dětská 
hřiště: Jandáskova, Kubova, Medlánecká, Horácké náměstí, Kárníkova 14, 
Novoměstská 13, Žitná 21, Vlasty Pittnerové a Nové náměstí.

Zejména obyvatelé ulic Bratří Křičků, Kárníkova, Úlehle a  Generála 
Kadlece, ale také všichni, kdo zavítají k  řečkovickému hřbitovu, se 
v  budoucnu mohou těšit na  revitalizaci prostoru mezi hřbitovem 
a  bytovými domy. Po  schválení potřebných finančních prostředků 
v  zastupitelstvu je dalším krokem výběr projektanta, který provede 
v  květnu rada městské části. V  průběhu letošního roku tak bude 
veřejnost seznámena s  návrhem podoby této zelené plochy jakožto 
důstojného nástupního prostoru před hřbitovem. Smyslem je zachovat 
stávající zeleň, doplnit ji o  vhodné výsadby dalších stromů, částečně 
třeba i ovocných v zadní části. Prvotní konkrétní návrh můžeme očekávat 
po letních prázdninách.

 
Marek Viskot, Váš starosta

Než se potkáme na kulturních akcích,  
začněme společně řešit vylepšení dětských hřišť 

Dětské hřiště v Jandáskově ulici bude jedním z prvních rekonstruovaných Prostranství před hřbitovem



Nová zastávka MHD u hřbitova

Již před rokem jsme požádali Dopravní podnik města Brna o  nový 
přístřešek na  zastávce MHD u  řečkovického hřbitova nad radnicí. Toto 
místo a dopravní spojení na něj mířící je hojně využíváno našimi občany 
právě při návštěvě hřbitova. Protože odtud ovšem neodjíždí nový spoj 
tak často jako jinde, je technický stav přístřešku na zastávce v době ne-
příznivého počasí zvlášť důležitý. Stávající stanoviště bylo staré téměř 50 
let, bylo již nevyhovující a jeho rekonstrukce nebyla možná. Jsme proto 
rádi, že DPMB vyhověl naší žádosti a postavil v těchto místech přístřešek 
zcela nový, který bude sloužit nejen nám všem, ale i jako nutné zázemí 
řidičů MHD.

Mgr. René Černý, místostarosta
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Hnědé nádoby  
na biologický odpad 

Nedávno jsem vás v  ŘEČI informoval, 
že naše městská část ve spolupráci s MMB 
vytipovala místa na rozmístění kontejnerů 
na  biologicky rozložitelný odpad. Během 
minulého týdne začala společnost SAKO 
Brno do jednotlivých městských částí tyto 
tzv. hnědé popelnice rozmisťovat. Budou 
sloužit pro systematický sběr kuchyňské-
ho odpadu, který bude svážen na předem 
určené místo a  separovaně dále zpraco-
ván a  energeticky využit. Domníváme se, 
že tak společně s  vedením města přispě-
jeme k lepšímu ekologickému stavu nejen 
v naší městské části, ale v celém Brně. Jsme 
si vědomi, že se jedná o zcela novou věc, která je pochopitelně dobro-
volná, ale v případě, že se rozhodnete tímto způsobem odpad třídit, je 
třeba dodržovat určitá pravidla. Prosíme vás o jejich respektování, a pro 
lepší orientaci v tom, co do hnědé popelnice patří, a co nikoli, přikládá-
me ilustrační leták. Seznam jednotlivých stanovišť na biologický odpad 
v Řečkovicích a Mokré Hoře najdete na protější straně.

Poděkování docentu 
Ivanu Maškovi

Ze zdravotních a  osobních důvodů 
rezignoval v  dubnu na  mandát zastu-
pitele docent Ivan Mašek, kterého tak 
ve  zbytku tohoto volebního období 
nahradí Jana Trávníčková. Pan docent 
byl poprvé zvolen do funkce zastupitele 
městské části v roce 2002. V letech 2010 
až 2014 zastával funkci místostarosty 
a  od  roku 2014 až dosud funkci radní-
ho. Byl mi vždy dobrým, zkušenějším 
kolegou, který mi poskytoval cennou 
zpětnou vazbu i  nové podněty. Přeji 
mu hodně zdraví a osobní spokojenosti 
do dalších let a děkuji za všechny ty roky 
práce pro naši krásnou městskou část. 

Marek Viskot, starosta

Nabídka pronájmu  
nebytového prostoru

MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 
nabízí k  pronájmu kancelářské prostory 
(2 místnosti a kuchyňka) o celkové výmě-
ře 55,9 m2 v  objektu bývalého pivovaru  
Palackého náměstí 9a. Bližší informa-
ce jsou k  dispozici do  31. 5. 2021 na  úřední desce MČ Brno-Řečkovice   
a Mokrá Hora (v elektronické verzi na www.reckovice.brno.cz).

Odbor správy majetku
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Na své 33. schůzi 24. března 2021 rada:
	schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:

Název oRgaNizace Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace,  
pobočka Frikulín 13 000

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace,  
pobočka Domino 6 000

Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000

Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 39 000

Sdružení pěstounských rodin, z. s. 4 000

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (děti a mládež) 6 000

„VERBUM ET MUSICA“, spolek (děti a mládež) 6 000

T- Group Dance Studio, z. s., Brno (kulturní činnost) 12 000

SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000

Český svaz bojovníků za svobodu 1 000

Orel - jednota Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12 000

Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 24 000

„VERBUM ET MUSICA“, spolek (kulturní činnost) 7 000

Spolek Kultura & Management, z. s. 2 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
(kulturní činnost) 9 000

inBalance, z. s. 15 000

Dětský futsal, z. s. 18 000

Orel – jednota Brno-Řečkovice (sportovní činnost) 40 000

KČT, Moravská Slavia Řečkovice (sportovní činnost) 6 000

SHL ŘEČKOVICE, z. s. oddíl badminton 25 000

Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000

JUNIOR JUDO BRNO, z. s. 15 000

SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000

TAK Hellas Brno, z. s. 25 000

T- Group Dance Studio, z. s., Brno (sportovní činnost) 5 000

EkoCentrum Brno 6 000

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (životní prostředí) 7 000

„HORTUS, sdružení zahrádkářů“ 4 000

KČT, Moravská Slavia Řečkovice (životní prostředí) 5 000
Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Brno Řečkovice a Mokrá Hora  
(životní prostředí) 8 000

Víly pro děti, nadační fond 17 000

PRESAFE, z. s. 3 000

Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000

DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 8 000

DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 6 000

NADĚJE, pobočka Brno 15 000

HEWER, z. s., pobočka Brno 6 000

Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o., terénní odlehčovací služba 6 000

Linka bezpečí, z. s. 5 000

SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 12 000

na účely vymezené v podaných žádostech,

Zprávy ze zasedání rady městské části
	schválila smlouvu o dílo se společností RGB STUDIO, s. r. o., IČ 27750566, 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639  00 Brno, na  plnění zakázky 
na  zpracování projektové dokumentace ve  stupni studie „Zástavba 
nároží Banskobystrická-Vážného, Brno-Řečkovice“,

	schválila provedení oprav těchto chodníků v roce 2022 v následujícím 
pořadí podle priority:

 Novoměstská 63 - Měřičkova 46, Kárníkova 8 (okolí domu), Letovická 
1-15, Medlánecká, park (ovál a  přístupy), Bratří Křičků 36-42 (okolí 
domů),

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v Řečkovicích“ 
nabídku uchazeče PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 
Brno, IČ 60724463, a  současně schválila uzavření smlouvy o  dílo 
s uvedenou společností.

Na své 34. schůzi 14. dubna 2021 rada:
	doporučila zastupitelstvu městské části požádat Zastupitelstvo města 

Brna o  souhlas s  použitím části nevyčerpaného kladného výsledku 
hospodaření a  odpisů dlouhodobého majetku z  VHČ-bytového 
hospodářství-ve výši 1 600 000 Kč na akci „Hřiště při TAK Hellas (areál 
ZŠ Horácké nám.) – vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného 
sportoviště“,

	schválila smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol. s r. o., Dalimilova 
2797/110, 612  00 Brno, IČ 29279046, na  plnění zakázky „Oprava 
okapového chodníku a  soklu u  bytového domu Novoměstská 7-19, 
Brno-Řečkovice“,

	schválila smlouvu o dílo se společností ALUSTYL - pro, s. r. o., Podhrázní 
194/6, 643  00 Brno, IČ 29353718, na  plnění zakázky „Oprava spodní 
části zasklení balkonů v  přízemí bytového domu Novoměstská 7-19, 
Brno-Řečkovice“,

	schválila smlouvu o dílo se společností QUALIFORM, a. s., Mlaty 672/8, 
Bosonohy, 642  00 Brno, IČ 49450263, na  plnění zakázky „Amfiteátr – 
areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice – stavební průzkum“,

	souhlasila s  umístěním stavby venkovního schodiště na  pozemku 
města Brna při ulici Ladově a  současně s  převzetím schodiště 
do majetku statutárního města Brna a správy městské části,

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na vybudování nového stanoviště 
na tříděný odpad při ulici Terezy Novákové nabídku společnosti DBEST 
living, s. r. o., se sídlem Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 29370795, 
a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,

	schválila smlouvu o  dílo na  údržbu biocentra „Na  Loukách“ v  letech 
2021 a 2022 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 
621 00 Brno, IČ 29361796,

	schválila smlouvu o dílo na provádění sezónní zálivky výsadeb stromů 
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2021 se společností FALKY, 
spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849.

Dana Filipi, místostarostka

Seznam stanovišť nádob na bioodpad
Azurová x Oranžová, Banskobystrická 182, Boskovická 9, Družstevní - 

konečná MHD, Horácké náměstí 1, Horácké náměstí 5, Horácké náměstí 
7, Horácké náměstí 9, Jandáskova x Cupákova, Ječná 28 a 36, Kárníkova 6 
a 20, Kořískova 55, Kunštátská 9 a 21, Leknínová 11, Letovická 12, Maříko-
va x Královka, Medlánecká x Renčova, Měřičkova x Kolaříkova, Měřičkova 
18, Nachová x Duhová, Novoměstská 13 – 19, Novoměstská 2, Novo-
městská 23 – 29, Novoměstská 3, Novoměstská 33, Novoměstská 37 – 41, 
Novoměstská 45 – 59, Novoměstská 5, Novoměstská 7 – 11, Oranžová 
- spodní část, Palackého náměstí 23, Pod zahradami 15, Renčova x Druž-
stevní, Renčova 26, Sibiřská 91, Škrétova, Terezy Novákové 115, Tumaňa-
nova 43a, Uprkova 15, Vlasty Pittnerové 3, Žitná 1-3, Žitná 15, Žitná 21 

Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí PL
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Pro Vaše mazlíčky
MVDr. Natalija Krčková, veterinární lékařka s dlouholetou praxí,  

mimo jiné 11 let v ordinaci MVDr. Pavelka,  
nabízí svou péči Vašim zvířecím kamarádům přímo  

ve Vaší domácnosti.

Volejte 605 779 702
Připravuji novou ordinaci, ve které Vás ráda brzy přivítám. 

Novinky můžete sledovat na mé facebookové stránce 
MVDr. Natalija Krčková.
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
zelená je dobrá

Vážení a milí literární gurmáni,
když se člověk zamyslí nad tím, co mohl v  uplynulém čase dělat, 

moc toho opravdu nebylo. Jedna jistota tu přesto byla stále – naše 
PŘÍRODA. Máme velké štěstí, že na této straně Brna je tolik krásných lesů, 
tolik krásných vycházek do okolí. Je fakt, že někdy to v Rakovcích nebo 
v Zamilcu vypadalo jako na Václaváku (tedy před covidem  ), ale pořád 
lepší než sedět doma a sledovat statistiky nemocnosti. S postupujícím 
jarem jsou vycházky ještě veselejší, koukat do  zeleně, na  rašící stromy 
a  rozkvétající květiny, je skutečný balzám na  duši. Až se vše uklidní 
a rozvolní, připravíme pro Vás i nějaké venkovní akce v přírodě, ale ty si 
zatím necháme jako překvapení. Dnešní knižní tipy tedy věnujeme právě 
PŘÍRODĚ  a všemu, co s ní souvisí.

Malé děti hodně baví zvířátka – a  těch tu máme spoustu. Budeš 
můj kamarád? Sama McBratneyho vypráví příběh o  přátelství dvou 
malých zajíčků. Sedmá kniha série Lili větroplaška má název Na vlky se 
nesahá! Zvířecí tlumočnice Lili je v úzkých – někdo ji totiž unesl a uvěznil 
v  karavanu uprostřed divočiny. Ještěže Lili dokáže mluvit s  lesními 
zvířaty a ta dělají všechno pro to, aby jí umožnila utéct. Skutečně pomoci 
jí ale může jen vlk Askan, který se objeví na poslední chvíli. vrána Lea 
Timmerse je stále osamělá. Všichni se jí bojí, protože je větší než ostatní 
a její pírka jsou černá jako uhel. Chtěla by také hýřit barvami! V hlavě se jí 
zrodí plán jak oživit své jednotvárné peří. Až život ukáže, zda to byl dobrý 
nápad. Stela v zemi tučňáků je druhá kniha série Stely. V Osmihorkách 
utekl rok jako voda a na Stelu čeká další dobrodružství. Předchází mu ale 
jedno vytoužené setkání - domů se vrací maminka! Spolu s rodiči se Stela 
vydá až na dalekou Antarktidu. Jaké bude setkání s tučňáky? Lopuchové 
pole Katarzyny Ryrychové vypráví příběh dětí z  obyčejného dvorku, 
které zažijí neobyčejné příhody.

O  přírodě a  zvířatech, i  když bájných, máme tipy i  pro starší děti. 
Nová série Thomase Taylora Malamandr vypráví o  Herbertu Citrónovi, 
zaměstnanci oddělení ztrát a  nálezů v  hotelu Grand Nautilus. Herbert 
dobře ví, že vrátit ztracené věci jejich skutečným majitelům není 
jednoduché - zvlášť když se neztratí nějaká věc, ale holčička. Nikdo 
netuší, kam se před dvanácti lety poděli rodiče Violety Parmové. Violeta 
poprosí Herberta o  pomoc v  pátrání a  společně zjistí, že stopy vedou 
k bájné mořské obludě malamandrovi. Další novou sérií je kniha voňavá 
lékárna. První díl má název ve  vzduchu se vznáší tajemství. Vila Evie 
je prodchnutá zvláštními vůněmi, které ale odnikud nevycházejí. Je to 
součást kouzla starých domů? Nebo je někde v domě ukrytá místnost? 
Lucie se do vily přistěhovala, a spolu se svým bratrem Benem a sousedem 
Matsem se vydává voňavé kouzlo vily objevit.

Taky jste si určitě všimli, že i  dětská naučná literatura má výrazně 
vzestupnou tendenci, ilustrace jsou dechberoucí, jako živé, a  texty tak 
zajímavé, že se od nich děti nechtějí odtrhnout. Z mnoha titulů vybíráme: 
Bez vody to nejde! Velká encyklopedie pro školáky o všem, co se týká 

tohoto nenahraditelného zdroje. Nehodná zvířátka Sophie corriganové 
uvádějí na pravou míru mýty o různých predátorech. atlas ohrožených 
živočichů je prostě atlas ohrožených živočichů, ale textem Radka Malého 
a ilustracemi Pavla a Pavly Dvorských se stává opravdovým pokladem. 
S různými kuriozitami, rekordy a zajímavostmi děti seznámí kniha zvířecí 
pomocníci spisovatelky Štěpánky Sekaninové a  ilustrátorky Mishy 
Bery. 

Z  knížek pro dospělé musíme určitě vypíchnout vizionářský, 
sugestivní a  ambiciózní epos Stromy znamenají svět Richarda 
Powerse, pokrývající celou druhou polovinu 20. století, který přináší 
současným lidem mimořádně aktuální a  významné poselství. Jeho 
hrdiny - devět lidí - které (ač se nikdy předtím neznali) spojí boj proti 
nastupující přírodní katastrofě. Jejich jednání je ovlivněno mírou morální 
odpovědnosti a lidského svědomí. Krásný je též román Kde zpívají raci 
Delie owensové. Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barkley 
Cove na  pobřeží Severní Karolíny fámy o  vlčím dítěti, „holce z  bažiny“. 
Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce Chase Andrewse, 
obyvatelé města začnou z  jeho vraždy podezírat právě holku z bažiny, 
Kyu Clarkovou. Kya je ale citlivá a inteligentní dívka, která se učí od okolní 
přírody, a nikomu by nezkřivila ani vlásek. Romantický příběh pro ženy 
nabízí Fiona valpy ve svém románu Kam chodí včely spát. A detektivní 
příběhy jsou zastoupeny přírodním názvem hned třikrát – Řeka Petera 
Hellera, bombastické Údolí Bernarda Miniera a napínavé Klubko zmijí 
Dominika Dána.

V nabídce naučné literatury pro dospělé je tolik „špeků“, že vybíráme 
jen ty nej. Třetí pokračování úspěšné série aleše Palána o šumavských 
samotářích má název Nevidím ani tmu. Předchozí díly Raději zešílet 
v divočině a Jako v nebi, jenže jinak jdou z ruky do ruky. Milovníky hor 
a horolezectví potěší Hory a nekonečno viktorky Hlaváčkové. S radami 
a novými poznatky o pěstování pokojových rostlin přichází Malgorzata 
augustynová – Jak vypěstovat šťastnou rostlinu: nejznámější 
pokojové rostliny. Novinka úspěšného autora Petera Wohllebena 
Přírodě na  stopě nás poučí jak pozorovat, chápat a  využívat přírodní 
jevy nejen na zahradě. Pro šikovné a  rukodělně zručné máme brožuru 
Háčkovaná zvířátka se spoustou opravdových „modelů“.

Právě práce rukama a  naše rukodělné dílny nám velmi chybí, 
a věříme, že i Vám. Proto jsme Vám dubnovou nabídku zpestřily výrobou 
kreativních setů pro děti. Když jste nemohli za  námi, připravily jsme 
vám papírovou hračku, kterou jste si doma mohli sestavit. Psaly jsme 
vám, abyste nám poslali fotografie či krátká videa, jak si s dětmi doma 
vyrábíte naši papírovou kočičku. Některé vám posíláme, abyste se 
aspoň na fotografiích potěšili, jak jsou děti šikovné. Také nezapomeňte, 
že pořád pokračuje náš mahenovský kvíz, seznámit se s  ním můžete 
ve  výloze pobočky. Další příspěvky k  oslavám našeho stoletého výročí 
připravujeme na letní měsíce, máte se opravdu na co těšit. A až půjdete 
do lesa, zkuste si v hlavě promítnout, co pěkného jste četli, viděli a slyšeli, 
s dobrou náladou a nadhledem se každodenní starosti snášejí daleko líp. 
Přejeme vám, ať se vám daří.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
 Pobočka KJM Kolaříkova
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
KVĚTEN 1921
Pátek 13. května před 100 lety byl pro brněnské žebráky opravdu černým 
a  nešťastným datem. Městská policie uspořádala honičku na  žebráky. 
Bylo zadrženo 60 osob, 20 z nich bylo dáno do policejní vazby.

Ve dnech 14.-16. května 1921 se konal v Karlíně ustavující sjezd KSČ. 
A tak soudruzi a jejich následovníci již po 100 let neblaze ovlivňují dění 
v naší zemi.

Dne 15. května vyšlo první číslo časopisu “Plyn a  voda”, jednalo se 
o  odborný časopis pro plynárenství a  vodárenství. Časopis (ale pod 
měnícím se názvem, dnes je to PLYN) vychází dodnes a patří k nejstarším 
plynárenským časopisům na světě.

Jaké bylo před 100 lety počasí? V  Lidových novinách jsme se mohli 
20. května dočíst: “Ulice města sálají vedrem. Lidé chodí unavení 
a  zmalátnění. Jaký to náhlý přechod k  tropické atmosféře. Městské 
plovárny na Starém Brně a v Zábrdovicích oznamují, že už jsou otevřeny.”

V  sobotu 21. května prošel brněnskými ulicemi studentský Majales. 
Jezdci na koních, dva vozy, hudebníci, masky, různá vystoupení, to vše 
přilákalo mnoho diváků. 

Dne 22. května se sportovalo v  Pisárkách. Sokolská župa Rastislavova 
zde pořádala závody svých členů.

Ve  stejný den, tedy 22. května, se narodil známý brněnský dirigent, 
kapelník, saxofonista, zpěvák a hudební skladatel Gustav Brom (+ 25. 9. 
1995), vlastním příjmením Frkal. Prý říkával, že s  takovýmto příjmením 
hrát na  saxofon nelze. Přesně před 60 lety nazpíval píseň Dobrý den, 
majore Gagarine, tehdejší velký hit k  oslavě letu Gagarina do  vesmíru. 
Především však roku 1940 založil Orchestr Gustava Broma, který patřil 
ke  špičkovým hudebním tělesům, které hrávalo swing, jazz i  střední 
proud. Brom tento orchestr vedl až do své smrti.

A  do  třetice můžeme tohoto dne, 22. května, vzpomenout ustavující 
sjezd Československé obce legionářské.   ČsOL byla roku 1939 nacisty 
zrušena. Po  válce byla činnost obnovena, ale komunistický převrat 
v únoru 1948 opět působení ČsOL protiprávně zakázal.

A na závěr něco z rubriky Černá kronika v Lidových novinách. Například 
21. května se sešlo hned několik případů, které, ač tragické, vyznívají 
skoro humorně. Malá ukázka: “Zoufala si z  trudomyslnosti. Včera před 
polednem oběsila se na půdě 17letá služka Štěpánka Rysolová z restaurace 
sokolnického nádraží. Sebevraždu spáchala z  trudomyslnosti.” Nebo: 
“Zuřivý zloděj. Včera o 3. hod. odpoledne byl zatčen ve svém bytě v Brně, 
Nadační 12, známý zloděj, 43letý nádeník bez zaměstnání Josef Bartl 
pro krádež cibule. Policejní agenti přivedli zatčeného do  jedné síně 
městského policejního úřadu, odkud jsou pak dveře k chodbě do vězení. 
Když Bartl uviděl ony známé dveře, rozběhl se a skočil do nich tak, že je 
prorazil hlavou. Nato klesl v bezvědomí. Záchranná stanice ho dopravila 
na  pozorovací stanici v  zemské nemocnici.” A  další: “Kapsář u  cirku. 
U  cirku v  Cihlářské ulici v  Brně hledělo včera odpoledne mnoho osob 
na slona. Václav Matouš, 24letý kapsář z povolání, mínil přílišného zájmu 
o  slona využitkovati pro sebe. Proto sáhl jednomu úředníku do  kapsy, 
v níž byly stříbrné hodinky. Avšak dříve, než se mu podařilo je vyloviti, 
ucítil úředník nepovolanou ruku a dal kapsáře zatknouti.”

Již tradičně mi byly zdrojem dobové Lidové noviny, dále jsem pak čerpala 
informace z internetu.

Mgr. Dana Malíková

Bacha na Mozarta!  
zve na jubilejní 10. sezonu

V této době více než kdy jindy potřebujeme zapomenout na starosti 
všedních dní. A to nám skvěle umožní poslech léty ověřené barokní a kla-
sicistní hudby, která pohladí nejen hudební část naší duše.

Už nyní je možné za zvýhodněnou cenu zakoupit abonentku na osm 
koncertů 10. sezony Czech Ensemble Baroque v  Brně, díky níž vychází 
jeden koncert již od  106 Kč. Zajistíte si tak nejen cenově zvýhodněné 
vstupné, ale také podpoříte hudebníky v době, která pro ně není vůbec 
jednoduchá. A oni vás za to pozvou na osm kouzelných večerů, během 
kterých udělají maximum pro to, abyste hezky zrelaxovali. Těšit se 
můžete na oratoria, kantáty i madrigaly na dobové nástroje, na špičkové 
interprety od  nás i  ze zahraničí, na  známé tituly i  novodobé premiéry. 
Vrcholem sezony bude Haydnův Návrat Tobiáše do  vlasti s  Annou 
Prohaska, Adamem Plachetkou a  Krystianem Adamem, a  chybět 
samozřejmě nebudou ani Bach s Mozartem. Opět vás osobně provedou 
programem koncertů a zazní i jejich skvostná díla.

Lenka Němcová, Czech Ensemble Baroque

Open House Brno počtvrté  
otevře nevídané

Letošní sobota 29. a neděle 30. května jsou data, která by si měli 
do kalendáře červeně napsat všichni zájemci o architekturu a brněnskou 
historii. Na tento termín je naplánován čtvrtý ročník festivalu Open House 
Brno. Během jednoho víkendu se zdarma otevírají široké veřejnosti 
běžně nepřístupné budovy a objekty. 

„Ať už bude vývoj epidemie jakýkoliv, festival se přizpůsobí. Naší 
velkou snahou bude se letos pohybovat i  mimo virtuální prostor, 
aspoň část akcí uspořádat i osobně pro „živé návštěvníky“, říká kreativní 
ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management. 

Organizátoři připravili řadu ino-
vativních forem, které umožní do-
držení předpisů. Cílem je seznámení 
návštěvníků s  geniem loci zajíma-
vých známých i zapomenutých míst 
Brna. „Zájemcům doporučujeme 
sledovat web www.openhousebrno.
cz  či facebook.com/openhousebr-
no s  průběžnými aktuálními infor-
macemi,“ naznačuje Pešl Šilerová.

Spolek Kultura & Management, z.s.

www.bachanamozarta.cz 
10. sezóna v prodeji od 1. 5. 2021

abonentka na 8 koncertů od 850 Kč



Nová krytá hala v Řečkovicích
Do roka a do dne - to je doba, která byla potřeba 

k realizaci nové kryté haly v Řečkovicích. V druhé půlce 
března se oficiálně přestřihla páska, a tím se otevřely 
brány krásného sportoviště, které bude v následujících 
letech sloužit sportující mládeži i seniorským hráčům. 
Hřiště s umělým povrchem při ZŠ Novoměstská hala 
vždy na zimu přikryje. „Když jsme s Petrem Bořeckým 
tento nápad vymysleli, tak jsme chtěli, aby sportoviště 

bylo v provozu co nejdříve, proto jsme rádi, že se to podařilo již letos,“ 
říká navrhovatel projektu Petr Lesenský. „Poděkování za toto tempo patří 
také místní radnici i  Kanceláři participace,“ dodává Lesenský. Letos se 
vzhledem k pandemické situaci v hale sice sportovat nedalo, od podzimu 
už ale bude hala plně v provozu. Sportu zdar!

Petr Bořecký, váš zastupitel

vyzkoušet řezbářskou práci. K  oživení by jistě také přispěla renovace 
dřevěných soch nedávno zesnulého sochaře Miloše Vlčka, které místu 
dávají neopakovatelný ráz. Pokud byste se chtěli jakkoliv zapojit 
do  nějakého z  projektů (komentované vycházky, kulturní odpoledne, 
pomoc při rekonstrukci soch aj.) zaměřených na pomoc tomuto místu, 
napište nám na  e-mail staud@zdravereckovice.cz. Budeme se těšit 
na společné zvelebování tohoto řečkovického kousku přírody.  

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva MČ

Mokrohorské okolí Ponávky  
pomalu začíná ožívat

Bystrčáci mají svůj Prygl, Líšňáci mají své Mariánské údolí, ale co 
mají Řečkováci? Můžeme jmenovat tradiční místa jako Zamilec nebo 
vycházkovou trasu „za  kasárnami“. Nicméně je tu ještě jedna lokalita, 
která zůstává lehce opomíjená. Tou je okolí staré Tišnovky a  Vránova 
mlýna cestou z  ulice Brigádnické či od  Globusu směrem na  Jehnice. 
Toto místo, kterým se line mokrohorské údolí Ponávky, v poslední době 
začíná naštěstí pomalu ožívat. Ať již hovoříme o  organizovaných nebo 
neorganizovaných úklidech podél železniční trati či náznacích kulturních 
akcí. Nedávno jsme si mohli na  sociálních sítích všimnout konceptu 
galerie pod mostem, kde byly v jednom z viaduktů pod tratí rozvěšeny 
básně Karla Kryla, nebo setkání lokálních básníků nebo muzikantů, kteří 
zde veřejně prezentovali svá díla. Jde tak o spontánní propojení přírody 
a  kultury s  nádechem industriálna, o  které se zde zasazují především 
sami Mokrohoráci a Řečkováci. 

Tento koncept, který se na tomto místě rozvíjí již od loňského roku, 
bohužel narušila covidová situace. Nicméně pokud to okolnosti dovolí, 
s naším Spolkem, lidmi z okolí Vránova mlýna a dalšími aktivními občany 
chystáme podobné akce, které by měly oživit toto kouzelné místo. 
Plánujeme na přelomu května a června komentované rodinné vycházky 
s  motivem poznávání okolní přírody, další tematická kulturní setkání 
pod viadukty, kde budou moci prezentovat svoje výtvory jak místní 
hudebníci, tak básníci či rukodělné dílny, kde by si mohli děti i dospělí 

Ponožková výzva  
na ZŠ Horácké náměstí

Ponožková výzva se každoročně koná 
21. března a  spojena je se se Světovým 
dnem Downova syndromu. V  tento den se 
na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě 
různé ponožky. I žáci ze 4. C ZŠ Horácké náměstí 
se zapojili do  ponožkové výzvy, a  protože 
nebylo možné z  důvodu distanční výuky 
přijít osobně do  školy v  různých ponožkách, 
rozhodli jsme se tento den podpořit alespoň 
výtvarně. Důležité bylo seznámit děti s  tím, 
co tento den znamená. Díky této výzvě se 
o  dětech s  Downovým syndromem začíná 
více mluvit, a tím se zlepšuje i informovanost. 
Děti se touto nenásilnou formou seznámí 
blíže s problémem, se kterým se můžou setkat 
ve  svém okolí. Děkujeme žákům, že se k  této 
výzvě připojili.

Anna Ratajová a Jitka Juráčková

NAŠE DĚTI
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táborech. A  tak si během léta mohou hrát na  Malé detektivy, poznají nejenom 
naše Zvířecí kamarády, seznámí se s Kašpárkem a pohádkovými bytostmi. Mohou 
cestovat Prstem po  mapě, zahnat nudu v  cirkuse nebo vyzkoušet nějaký ten 
Hokus pokus. Děti většinu času tráví venku na naší zahradě. Chodí na vycházky 
do  okolí, ale vyrazí i  za  výletem. Celou nabídku táborů najdete na  webu   
https://helceletka.cz/frikulin.cz.

Nabídka akcí:
Po celém Brně najdete naše helceletovské cestičky. Podíváte se na krásná místa, 
sem tam i  do  našich zahrad, a  hlavně pobavíte celou rodinu. Radost z  luštění 
mají nejmenší prcci a  mnohdy i  středoškoláci. Nabídku pro vás pravidelně 
aktualizujeme a měníme. 
Více informací: https://helceletka.cz/cesticky 
S novou rodinnou hrou se vydáte za poznáváním nových a neokoukaných míst 
v Brně a nejbližším okolí.
V rodinné hře Bloudíme budete stopovat ztracené bludičky a bludníky a zažijete 
nejedno dobrodružství. Ke  hře potřebujete pouze startovací balíček, který si 
můžete vyzvednout téměř ve všech našich pobočkách. 
Více informací: https://bloudime.helceletka.cz 

celou nabídku táborů najdete zde: 
informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

TáBoRovÉ NoviNKY
Detektivní kancelář (PřT) od 28. 6. 2021 do 2. 7. 2021
Zajímají tě hádanky, šifry a záhady? Chceš se alespoň na týden ponořit do práce 
detektiva a pomůžeš nám vyřešit záhadný případ jednoho tajuplného zmizení? 
Neváhej a přidej se do našeho pátracího týmu. Navíc máš na tomto příměstském 
táboře možnost poznat nové kamarády a také vyrazit na zajímavý výlet po Brně 
nebo jeho okolí. Kromě výletů si užijeme spoustu her a jednu si společně dokonce 
i vyrobíme! Čekají nás pohybové aktivity, luštění šifer, kreativní vyrábění. 
Petra Tichá, e-mail ticha@helceletka.cz 

cool dívka 1 (PřT) od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021
Letní tábor se ponese v  duchu vůně dřeva a  přírodních materiálů. Zjistíme, jak 
vypadají japonské květináče, osadíme je netradiční rostlinou. Budeme vyrábět 
přírodní dekorace z materiálů, které si nasbíráme v přírodě během výletu. Inspirací 
nám bude les, louka a  japonská zahrada. Na  táboře se proměníme v  zahradní 
architekty při navrhování a  následné realizaci minizahrádky. Nosné téma 
příměstského tábora doplníme oblíbenými činnostmi, jako je pletení náramků, 
tvoření z korálků, malování, ale také překvapením, které se dozvíte během tábora. 
Ivana Bláhová, e-mail blahova@helceletka.cz

cool dívka 2 (PřT) od 26. 7. 2021 do 30. 7. 2021
Letní tábor, kde se účastníci změní v experimentátory, módní návrháře, střihače, 
švadleny a vyšívačky. Během příměstského tábora si zkusíme navrhnout vlastní 
střih na  tričko nebo sukni - a  taky si to sami ušít! Vlastním výtvorem může být 
i  jednoduchá taška, kuchařská zástěra nebo kuchyňská chňapka, obal na knihu, 
prostírání nebo pouzdro na  tužky. Ke  každému táboru patří tvoření z  korálků, 
mašliček, peříček a flitříků a všeho, co vás jen napadne. Odpočinout si od tvoření 
můžete na zahradě při hrách nebo povídáním s novými kamarády. 
Ivana Bláhová, e- mail blahova@helceletka.cz

výletníci (PřT) od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021
Příměstský tábor pro děti, které rády cestují a  poznávají nová místa nejenom 
České republiky. 
Cílem našich výletů bude jižní Morava a  Brno se svými zajímavostmi a  místy 
s trochou tajemna. Cestovatelské zážitky budeme zaznamenávat do deníku, který 
si vlastnoručně vyrobíme. Na  letním táboře využijeme i naši zahradu pro různé 
sportovní a pohybové aktivity. K táborům patří i tvoření, seznamování, povídání 
a spousta zábavy s novými kamarády.
Eliška Fleková, e-mail flekova@helceletka.cz 

Keramická odstředivka (PřT) od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021
Netradiční tábor s netradičním přístupem a tvořením hlavně pro ty, kteří už mají 
základní zkušenosti s keramickou hlínou, mají odvahu experimentovat, nechají se 
dovést k volné tvorbě, rádi objevují nové možnosti. Už jen pozvánka od lektora 
zní jako velká výzva: 
„Na  tomhle táboře tě totiž nečeká leháro, nebudeme se slunit u  vody nebo 
tvrdnout ve vlaku, nebudeme mít čas ani se pořádně najíst. Na tomhle příměšťáku 
se do  toho opřeme pěkně zvostra! V  pondělí nažhavíme pec, rozbalíme balíky 
s hlínou a začne závod s časem, abychom to všechno stihli!“ 
Hleď na to, co tě čeká: www.helceletk/frikulin.cz.  Budeme pracovat s polotovary, 
vykrajovat hrnek z  bloku hlíny, vyzkoušíme si alternativní techniky zdobení 
a  glazování, třeba stříkací pistolí, máčení a  malování. Zjistíme, jak a  čím se dá 
obarvit keramická hlína, jak vymačkat misku, co je to sgrafito, jak postupovat při 
výrobě vázy a svícnu. 
Příměstský tábor je určen pro děti od 8-15 let. 
Matěj Bláha, e-mail blaha@helceletka.cz

Mladí kreativci 1 (PřT) od 23. 8. 2021 do 28. 8. 2021
Mladí kreativci 2 (PřT) od 30. 8. 2021 do 31. 8. 2021  
– volné pokračování Kreativců 1
Letošním tématem příměstského tábora bude animace. Poodhalíme tajemství 
výroby kulis pro animaci kreslených filmů. Pokusíme se vyrobit krátký animovaný 
film. Inspiraci budeme hledat v  přírodě i  v  běžném životě. Pokusíme se 
rozpohybovat tajemné bytosti a bájná zvířata. Budeme tvořit, zkoušet, zkoumat, 
malovat, kreslit, fotit, natáčet, a  hlavně se bavit. Ke  každému táboru patří také 
odpočinek a volná zábava. Děti si mohou vybrat, jak volné chvíle vyplní. Mohou 
hrát deskovky, na hřišti míčové hry, pinec, ale také mohou trávit čas povídáním 
s novými kamarády. 
Ivana Bláhová, e-mail blahova@helceletka.cz

Táborníček - letní program pro děti od 3 do 6 let
Během celých prázdnin v  naší pobočce probíhá program příměstských táborů 
pod názvem Táborníček. V týdenních cyklech si nejmenší děti zvykají na táborový 
režim. Hravou formou tak zažijí všechno, co jejich starší sourozenci na  velkých 
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DDM Helceletka 
pobočka Frikulín
gromešova 1 – Kubova vila | www.helceletka.cz

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

UNIVERSUM
Soukromá základní umělecká škola 
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173 
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

PŘiJÍMacÍ zKoUŠKY na školní rok 2021/2022
do všech oborů se budou konat na přelomu  

května a června 2021.

Veškeré informace najdete na stránkách školy
www.zus-universum.cz.

Budeme se na váš těšit!
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Staňte se dobrovolníkem 
Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky během současné covidové 

krize, ale i mimo ni? Jak se zapojit v letních měsících? Možností je spousta, 
jenom si vybrat. Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského 
kraje DC67 zve na  Dny otevřených dveří, které se budou konat 11. 5. 
a 17. 6., kdy se vždy v 18:30 můžete připojit k on-line setkání a zjistit, kde 
a jak je v možné se zapojit jako dobrovolník v Brně a v Jihomoravském 
kraji. Představíme jak možnosti aktuální krizové pomoci, tak dlouhodobé 
dobrovolnické projekty, ale také zajímavé letní dobrovolnické akce.

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 
umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o  dobrovolnictví 
a  organizacemi či neformálními skupinami, které dobrovolníky 
potřebují. Pořádáme večerní programy i  větší akce pro veřejnost, 
které pomáhají zviditelnění a  propagaci dobrovolnictví a  jsou zdarma. 
Přehled našich pravidelných akcí – tedy přednášek, besed, prezentací 
zkušeností z  dobrovolnictví v  ČR i  zahraničí, filmových projekcí 
a vernisáží výstav najdete na www.dc67.cz, https://www.facebook.com/
dobrovolnickecentrum67.

Marie Capalini, koordinátorka dobrovolnických aktivit 
Regionální dobrovolnické centrum JmK

SoUTĚŽNÍ oTázKa č. 3:
Bezpečnostní fólie na skla výrazně zvyšují odolnost skleněných  

výplní oken a dveří. víte, v kolika třídách odolnosti se bezpečnostní 
fólie vyrábí a jak lze dosáhnout vyšší třídy odolnosti?

SPRávNá oDPovĚĎ z MiNULÉHo ČÍSLa:
Uzamykatelná okenní klika brání otevření vedlejšího okna  

přes ventilaci a současně plní funkci dětské pojistky.   
Stejnou funkci plní i u dveří na balkón nebo terasu. K zabezpečení 

oken můžete využít i přídavné okenní zámky, závory a pojistky,  
které v kombinaci s bezpečnostními fóliemi na sklo výrazně  

zvýší bezpečnost vašeho domova.

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/.

Je váš dům BezPeČNoU aDReSoU?
Ve  spolupráci s  odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří 
základní doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie 
získat certifikát a  označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro 
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi 
zabezpečovacími systémy (mechanickým, elektronickým, dohledovým), 
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 je 
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. 

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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„To by 
bylo, aby 
to v Brně 
nebylo.“
Letošní nápady 
jsou opět skvělé.

Neváhejte. Podpořte je! 
Dáme na vás.

damenavas.brno.cz

Brno-21_PaRo_f2_inz_to by bylo_91x126.indd   1 30/03/2021   14:53

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.
Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, aM-Mz investstavby s.r.o.
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
Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně.  Hotovost. T: 604 508 585  
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.
Koupím garáž v ov na ul. Novoměstská, tel. 702064144.
DoUČÍM iTaLŠTiNU začátečníky, středně pokročilé nebo konverzaci. 
Možnost i výuka online. Tel: 777 595 892
Terapie access Bars® Alexandra Malíková, Tel: 732629430
Hledám MUŽe i ŽeNY S ozP Na RecePce a vRáTNice  
v BRNĚ. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
NaBÍzÍMe PRáci v ÚKLiDU Určeno pro ozP a invalid.  
důchodce na částečný úvazek. Vyžadujeme zodpovědnost,  
svědomitost. Nabízíme přátelský kolektiv a výdělek až 300 Kč/h.   
www.csuklid.cz, Tel: 734 750 260

Podpořte projekty pro Brno
Jarní fáze Dáme na  vás, participativního rozpočtu města Brna,  

vrcholí. Do 15. května máte poslední šanci podat svůj projekt pro lepší 
Brno. zároveň až do 31. května můžete podpořit svým „líbí se mi“ ty 
projekty, které byste rádi viděli v listopadovém finále.  

Podpořit projekty může kdokoli, stačí otevřít www.damenavas. 
brno.cz a  podívat se do  Galerie projektů. V  Galerii čeká celá řádka 
projektů, které jsou zaměřené na  sport, děti, kulturu či zeleň. Můžete 
se také podívat na to, v jaké městské části jsou projekty navrženy. Třeba 
zrovna u  vás nebo někde poblíž najdete zajímavý nápad, který čeká 
na váš palec.

A  co je nového v  realizaci projektů? Nedávno byla slavnostně 
otevřena nová krytá sportovní hala v Řečkovicích, která vznikla zakrytím 
venkovního hřiště v  areálu Základní školy Novoměstská, v  zimních 
obdobích nevyužitého. „Přestože bude kvůli vládním opatřením sloužit 
v  chladných měsících až od  příští sezóny, máme radost, že vyřeší 
nedostatek krytých sportovišť pro celé široké okolí,“ uvedla Aneta Fialová, 
vedoucí Oddělení koordinace a komunikace. Sportovní hala bude sloužit 
fotbalistům, futsalistům, florbalistům, házenkářům, nohejbalistům 
a mnoha dalším sportovcům.

Chcete podobný projekt i u vás? Navrhněte svůj vlastní nebo  
z letošních podpořte ty, které vás zaujmou. 

Dáme na vás.
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Objevujte s dětmi tajemný svět  
hmyzu a vyřešte detektivní případ 
ztraceného čmeláka

Jaká tajemství ukrývá svět pod stébly trávy? co je to broukoviště, 
kolik nalétají včelky, než vznikne sklenice medu, kdo je „kukačka“ 
mezi motýly nebo jak vlastně dýchá potápník? Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání připravila dobrodružně-naučnou 
online hru v  přírodě, díky které se dozvíte spoustu zajímavostí 
z podivuhodného světa hmyzu!

Venkovní online hru nachystala Lipka ve  spolupráci s  Cryptomanií 
místo tradičních oslav Dne Země na Kraví hoře. Jejím cílem je zábavnou 
formou upozornit na  ubývání hmyzu z  naší krajiny. A  jelikož jsme 
mysleli na všechny, dá se hrát rovnou ve dvou variantách: pro malé děti 
i  zkušené detektivy. Potřebujete jen chytrý telefon, datové připojení 
a chuť zkoumat tajemství přírody!

Menší děti do 10 let si užijí Dobrodružství v říši hmyzu. Při návštěvě 
v laboratoři omylem vypijí zmenšovací lektvar a jen s pomocí broučích 
přátel můžou zjistit, jak se zase zvětšit. „Trávník je jako džungle a brouci 

jsou velcí jako sloni. Aby děti získaly suroviny na zvětšovací lektvar, musí 
se nejprve osvědčit v  hmyzí říši, zažít na  vlastní kůži, co to obnáší být 
hmyzem, navštívit různé hmyzí rodiny a splnit zadané úkoly,“ popisuje 
Anna Slavíková z Lipky.

Na  větší školáky čeká detektivní případ ztraceného čmeláka „Ztratil 
se bombus“. Z louky za vesnicí náhle zmizeli čmeláci a nikdo neví proč. 
Místní entomologická společnost proto povolala na  pomoc mladé 
detektivy. Ti musí sesbírat informace a  důkazy, stanovit podezřelé 
a zjistit, kam se čmeláci poděli. Přidáte se k nim?

Podrobnosti a  instrukce k  oběma hrám najdete na  www.lipka.cz/
zahmyzem. Start je na  konečné tramvaje č. 4 u  parku na  Kraví hoře. 
Na pátrání v hmyzí říši byste si měli vyhradit aspoň dvě hodiny času.

Zuzana Slámová, Lipka

Jarní úklid – tentokrát kolem kasáren
Každý konec zimy a  začátek jara často znamená čas úklidu, a  to 

zejména v  našich domovech. V  posledních letech je však běžné, že 
v různých formách probíhá v jarních měsících i úklid v přírodě, v místě, 
kde žijeme, zkrátka venku. Stále populárnější se tak stává akce Ukliďme 
Česko, do  které se zapojuje čím dál více lidí. Na  území naší čtvrti 
probíhalo takových akcí hned několik, největší ohlas zaznamenal úklid 
Zamilovaného hájku. Toto místo je v  posledních měsících opravdu 
v  kurzu, a  to nejen díky zimnímu bruslení, ale také díky možnosti 
procházek, které v  době omezení pohybu v  souvislosti s  pandemií 
koronaviru byly v  zásadě jedinou možností jak vyrazit ven. Množství 
odpadků zaplnilo celý kontejner, byť se nabízí otázka, zda si někteří 
občané nepletli tuto úklidovou akci s možností zbavit se nepotřebných 
věcí (třeba starého pletiva). 

I my jsme tuto akci podpořili, když jsme prošli lokalitu kolem kasáren, 
což je další velmi oblíbená vycházková lokalita. Byť jsme nezaznamenali 
takový „úspěch“ ve sběru odpadků jako v případě Zamilovaného hájku, 
pár pytlů jsme naplnili. A současně jsme si odnesli i několik postřehů – 
namátkou pozitivní reakce občanů, kteří nás při našem úklidu míjeli, či 
skutečnost, že v celé lokalitě není jediný odpadkový koš (což byl rovněž 
častý argument zaznívající na sociálních sítích). 

Proto jsme oslovili vedení městské části s návrhem umísti na pozemky 
města Brna, kterých bohužel kolem kasáren není mnoho, odpadkové 
koše. Vytipovali jsme celkem 3 lokality – první směrem od  Renčovy 
u odbočky polní cesty do Medlánek, druhou u laviček u zatáčky v horní 
části kasáren a třetí na konci garážových dvorů v ulici Terezy Novákové.

Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se do úklidových 
akcí zapojili, a  to aktivně či pasivně, případně je dokonce organizovali. 
Poděkování patří i  pracovníkům oddělení životního prostředí ÚMČ 
za jejich boj proti odpadkům a černým skládkám. Péči o přírodu a okolí 
kolem nás nelze zanedbávat.

Ondřej Vít, člen ZMČ

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

ZA SKVĚLÉ CENY
PŘÍMO Z LESA

LEVNÉ  
TOPENÍ

A DOBRÝ  
SKUTEK 
K TOMU

DÉLKA  
4–12 m

DOPRAVA  
DLE DOHODY

KOUPÍ PODPOŘÍTE VÝSADBU NOVÝCH STROMŮ KOLEM BRNA

www.lesyMB.cz

BRNO – BYSTRC 
+420 517 810 540

LIPŮVKA 
+420 517 810 530

DEBLÍN 
+420 517 810 550

IHNED  
K ODBĚRU

CERTIFIKOVANÉ DŘEVO Z MĚSTSKÝCH LESŮ

OBJEDNEJTE VČAS NA LESNÍCH SPRÁVÁCH
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KP Brno podpořilo projekt  
Prales dětem

Protože jediný způsob, jak v letošní sportovní sezoně 
sledovat basketbalová utkání, byl prostřednictvím 
online přenosů, rozhodlo se vedení KP Brno spojit 
příjemné s  užitečným  a  na  podnět dlouholeté opory 
a zapálené ekoložky Veroniky Remenárové zorganizovat 
dobročinný projekt, který proběhl na  úplný konec ne 
zcela vydařené „covidové“ sezony.

Jednalo se o  prodej tzv. virtuálních vstupenek na  domácí zápasy 
o  bronzové medaile v  rámci brněnského derby Královo Pole – Žabiny 
v hodnotě 100 až 1000 Kč. Utkání proběhlo v městské hale Vodova a v síti 
Ticketportal se prodalo přes 60 ks vstupenek v  zaokrouhlené hodnotě 
10 000 Kč.

Vybraná částka byla po  skončení sezony věnována brněnské 
neziskové environmentální organizaci Prales dětem, jejímž cílem je 
monitorování a  ochrana přírody i  zvířat v  ní žijících, a  to nejenom 
na území ČR, ale také v zahraničí. Jejich momentálně běžící monitorovací 
programy v  Česku, na  Slovensku a  v  Indonésii chtějí rozšířit o  další 
program – Oko jaguára na  Kostarice. Přispění do  této sbírky z  pohodlí 
domova pomůže lidem v  terénu chránit naše životní prostředí. Více 
konkrétních informací nejenom o  tomto projektu najdete na  webové 
stránce www.justicefornature.org.

„Sama som pod touto organizáciou bola na dobrovoľníctve v lete 2019 
na Sumatre, kde som na vlastné oči videla, čo táto malá česká neziskovka 
dokáže. To ma motivovalo pomôcť im takýmto spôsobom v ich ďalšej práci 
aj na Kostarike,” objasnila propagátorka této akce Veronika Remenárová.

Richard Foltýn, generální manažer basketbalového klubu KP Brno,  
člen zastupitelstva a předseda sportovní komise rady 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

NOVINKY ZE STAREZ SPORT 
OPRAVA SKOKANSKÉ VĚŽE A MŮSTKŮ 
V BAZÉNU ZA LUŽÁNKAMI 

 V  Bazénu za  Lužánkami se chystá další zlepšení. V  plánu je rekon-
strukce 10 m skokanské věže a  modernizace můstků ve  výšce 1 a  3 
metry. Součástí vypracovaného projektu je i  demontáž stávajícího  
nevyužívaného výtahu. Skokanskou věž tak budou moci využívat také 
skokanské tandemy. 

Předpokládané celkové náklady na  realizaci projektu jsou  
10 428 391 Kč. Samotné práce by mohly začít v roce 2022.
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, 
Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně 
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.  
Inzerci zasílejte na adresu sekr@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2021. Zdarma. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJEVítej u nás

NÁBOROVÉ CENTRUM
KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Brno, ul. Vlhká 2

tel: 974 622 621- 4
email: naborbrno@pcr.cz

• informace k možnosti uplatnění v rámci Policie ČR, resp. služby u Krajského 
ředitelství Jmk

• odpovědi na Vaše otázky týkající se podmínek přijetí, průběhu přijímacího 
řízení, finančního ohodnocení, ale i možnosti karierního růstu

• lze domluvit zcela nezávaznou účast na informační schůzce, kde se dozvíte vše 
potřebné

+ 420 724 187 391 + 420 725 687 622 + 420 725 687 623 + 420 727 932 387


