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Vážení spoluobčané,
květen se nesl v duchu rozvolňo-
vání zdravotnických a  hygienic-
kých opatření. S vedením základ-
ních a mateřských škol jsme řešili 
jejich znovuotevření. Nejčastěji 

jsme si řešili otázku, jak se dokáží vypořádat s  metodic-
kými pokyny Ministerstva školství. Rovněž provoz úřadu 
městské části se postupně vracel k normálu. Zasedání za-
stupitelstva jsme však z preventivních důvodů ještě raději 
uspořádali ve venkovních prostorách, na školním hřišti ZŠ 
Novoměstská. 

Jelikož byly v  posledních měsících uzavřeny také zá-
kladní umělecké školy, bez potíží jsme zvládli zateplení 
fasády a stropu budovy ZUŠ UNIVERSUM. Zaměstnanci 
školy a její žáci se hned po znovuotevření prostor mohou 
těšit z příjemnějšího vzhledu objektu i ze zvýšení jeho te-
pelného komfortu.

Významnou investicí, která však ještě letos nedospěje 
do  fáze realizace stavebních prací, je vypracování 
projektové dokumentace na stavbu nové budovy v areálu 
MŠ Měřičkova. Tento záměr počítá s novým dvoupodlažním 
objektem na místě bývalé kotelny. Přinese vytvoření nové 

třídy a vybudování prostor pro pohybové aktivity všech 
dětí navštěvujících školku. S  ohledem na  současnou 
situaci je těžké předjímat další harmonogram, přesto 
bychom zahájení stavebních prací chtěli stihnout už 
v nadcházejícím roce, nejpozději pak v roce 2022.

Společně s  městskou částí Brno-Jehnice jsme 
dlouhodobě žádali město o  vybudování chodníku 
propojujícího Mokrou Horu a Jehnice. V roce 2017 bylo 
Radou města Brna schváleno zpracování investičního 
záměru a  letos na  jaře byly práce zahájeny. Druhá 
dlouhodobě prosazovaná akce – vybudování chodníku 
v  Maříkově ulici (ke  Globusu) – začne letos na  přelomu 
srpna a září.

Na závěr ještě upozorním na novinku, kterou zavádíme 
v  rámci transparentnosti jednání zastupitelstva. Již 
přes dva roky funguje praxe, že jsou projednávané 
materiály k  dispozici několik dní předem na  webových 
stránkách městské části. Nově zavádíme online přenosy 
z každého zasedání zastupitelstva pro zájemce, kteří mají 
o projednávané body zájem a nemohou se z nejrůznějších 
důvodů zúčastnit jednání osobně. 

Marek Viskot
Váš starosta

Slovo starosty

Vizualizace nové budovy v areálu MŠ MěřičkovaNová fasáda budovy ZUŠ v Kořenského ulici
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O koupališti, tzv. koupelně v Mokré Hoře jsem už před několika lety 
psala. Tenkrát byly v místech někdejších bazénů ještě jejich betonové 
pozůstatky a  i  mladší kolemjdoucí, kteří koupaliště v  provozu 
nepamatovali, si mohli udělat nějakou představu, jak to tu v letních 
měsících žilo. Dnes už zde vodní radovánky nic nepřipomene. Asi 
před pěti lety tu bylo vybudováno hřiště pro míčové hry (s vandaly 
rozřezanou sítí, ale to by bylo na jiné povídání), malý plácek s několika 
zařízeními na protáhnutí těla a pár lavic se stoly pro odpočinek.

Zkusme se zasnít a  přenést se do  horkých dnů roku 1911, kdy 
byla 11. června otevřena plovárna a koupelna (dobové označení pro 
koupaliště) v  Mokré Hoře. Jako zdroj vody sloužil nedaleký potok 
Rakovec. U přítoku byla nádrž mělčí, aby se voda dobře prohřívala. 
Dále pak byla hlubší, aby se lépe plavalo.

Plovárna byla postavena nákladem Okrašlovacího spolku v Mokré 
Hoře. Z dobových záznamů se můžeme dočíst, že toho roku panovala 
opravdu velká horka. V  poledne se dalo naměřit až 38,5 oC. Lidé 
na  ulicích Brna upadali do  bezvědomí, starší osoby byly převáženy 
do zemské nemocnice.

O to více přišla nová plovárna vhod. V Rovnosti z 9. června 1911 se 
můžeme dočíst následující:

„Koupelna založena je na prostranství 1200 m2 velikém, má značný 
počet kabin a je celá vysokým prkenným plotem obehnána. Pozůstává 
z  betonové plovárny a  velké předehřívárny, do  níž teče křišťálově 
čistá voda z lesních bystřin panství Řečkovického a Jehnického, která 
na slunci a vzduchu oteplena vlévá se silným proudem do koupelny, 
kde se takto stále čistá voda obnovuje. Kolem a  mezi nádržkami 
jsou široké ochozy pro procházky sluneční a  pískové lázně. Snad 

žádná koupelna v  Brně a  okolí nemůže se honosit tak neporušeně 
čistou vodu jako plovárna mokrohorská. Od  řečkovického nádraží 
je vzdálena pouze 5 minut a jen několik kroků od útulné restaurace 
pana Deise.“

Dnes, kdy ve  spoustě zahrad najdeme vlastní bazény, by malé, 
asi trochu zašlé koupaliště tolik nenadchlo, ale stejně si myslím, že 
za krátkou připomínku naše plovárnička stojí.

Pěkné letní dny, spoustu slunce, vody a zdraví!
Mgr. Dana Malíková

Památník osvobození jako pietní místo
Letos jsme si všichni připomněli 75. výročí osvobození naší vlasti 

od nacistické okupace a ukončení druhé světové války. Brno bylo 
osvobozeno 26. dubna 1945, ale v některých okrajových částech 
se bojovalo až do květnových dnů. Řečkovice a Mokrá Hora byly 
dokonce osvobozeny postupujícími sovětskými a  rumunskými 
vojáky jako poslední. Boje nebyly vůbec jednoduché a znamenaly 
spoustu padlých z  řad vojáků Rudé armády a  Královské 
armády rumunské. Bohužel právě v  posledních dnech války 
došlo k  mnoha  obětem na  civilním obyvatelstvu z  řad občanů 
Řečkovic a Mokré Hory. Vedení městské části si tyto události letos 
připomnělo, vzhledem k  výše uvedenému posunu skutečného 
osvobození, dokonce dvakrát. Dne 26. dubna jsme položili kytice 
ke všem pietním místům a 8. května potom věnce a kytice. Někteří 
jste si možná všimli nově vysázeného květinového záhonu 
u památníku padlých vedle radnice, který má připomenout 75 let 
od ukončení okupace a zároveň zkrášlit toto pietní místo, které je 
zároveň pohřebištěm našich osvoboditelů.

 Vážení spoluobčané, dovoluji si právě z  těchto důvodů 
apelovat na vás všechny a požádat vás o maximální ohleduplnost 
v těchto místech. Tento prostor není určitě vhodný k venčení psů, 
sportovním aktivitám, ani k  projížďkám na  kole nebo dokonce 
na koni. 

Děkujeme vám za  pochopení a  přejeme pevné zdraví v  této 
nelehké době.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Krátce z historie.... vzpomínka na mokrohorskou koupelnu

Fotka je z www.fotohistorie.cz
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Dovolte mi, abych vás, obdobně jako 
v minulém čísle ŘEČI, informoval o aktivitách 
městské části v  souvislosti s  prevencí 
koronaviru. Vedle již realizovaných opatření, 
jako zřízení horké linky městské části pro 
dotazy a  pomoc či redistribuce roušek 
a  dezinfekce seniorům a  potřebným, jsme 
postupně přistoupili i  k  cílené distribuci 
dezinfekce a  roušek seniorům a  potřebným 
přímo do  bytových domů či jednotek 
společenství vlastníků, a  to na  základě 

dostupných kontaktů a  informací. V  pilotní fázi jsme tento model 
úspěšně otestovali v  bytových domech na  Horáckém náměstí, ale 
postupně jsme jej rozšířili i do dalších domů. Velmi nám pomáhala 
naše spolupráce s hasiči a dobrovolníky z dobrovolnického programu 
Masarykovy univerzity. Bohužel městská část nedisponuje databází 
ani souhrnnými kontakty na  všechna SVJ nebo bytová družstva, 
a proto bych touto cestou chtěl vyzvat zbývající SVJ a bytové domy, 
jejich předsedy či předsedkyně, aby se na  nás v  případě zájmu 
o realizaci takové distribuce seniorům obrátili na flphrz@gmail.com 
nebo 724 330 084. Tento efektivní model distribuce může fungovat 

i  v  budoucnu, pokud bychom byli nuceni čelit podobné situaci. 
Budeme lépe připraveni i vybaveni cennými zkušenostmi. Na závěr 
mi dovolte poděkovat všem, kteří nám pomáhají tuto i jinou pomoc 
potřebným v naší městské části realizovat, a ostatním za pochopení 
a ohled na naše omezené možnosti a kapacity. (Zdroj foto: HS – Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora)

Filip Hrůza, místostarosta

Na své 20. schůzi 22. dubna 2020 rada:

■ vzala na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2020, 

■ souhlasila se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, 
a Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského 
kraje “Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
ve  školách v  Jihomoravském kraji VI”, financovaného Evropskou 
unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

■ schválila uzavření Smlouvy o  poskytování služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů se společností SEID, s. r. o., IČ 066 32 017, 
se sídlem Nížkovice, č. p. 142, 684 01,

■ schválila smlouvu o  dílo se společností HAKOS, spol. s  r. o., se 
sídlem Dalimilova 2797/110, 612  00 Brno, na  plnění zakázky 
malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11, 
byt č. 4 a 9, Brno-Řečkovice“,

■ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020 
se společností PSVS-STRUKTURE,  s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, 
Veveří, 602 00 Brno, na provedení díla „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“, 
kterým se mění rozsah prací a cena díla,

■ schválila smlouvu o  dílo na  provádění sezónních zálivek stromů 
se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

■ schválila smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 
2020 s  firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 
621 00 Brno,

■ schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace 
sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,

■ projednala návrh připravovaného územního plánu města Brna.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části

Distribuce dezinfekce seniorům do bytových domů
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Nejlepší novinky pro Vás – jedeme dál!
Vážení a milí literární gurmáni,

moc Vás zdravíme po  tom dlouhém půstu. A  je to jízda. První den 
po znovuotevření nás za první hodinu navštívilo 94 čtenářů!  Tím, že 
jsme se dostali mezi prvních 7 poboček, co se týká počtu čtenářů, 
máme i lepší přísun novinek, ať už jsou určeny dospělým, či dětem. Je 
to právě díky Vám a nás velmi těší Váš zájem. Přemýšlely jsme, na co 
Vás nalákat a  upozornit, a  napadlo nás věnovat se těm nejlepším 
a oblíbeným knižním sériím, jejichž první díly přesvědčily o své kvalitě 
a čtivosti. Jsou to knížky, které patří k Vašim nejoblíbenějším, a jsou 
tedy hojně půjčované. Některé z  nich jsou opravdovými perlami 
ve svém žánru a vysoce tento žánr převyšují. 

K  nim určitě patří detektivky Tany Frenchové, nejnovější se 
jmenuje Temná zahrada.

Toby je bezstarostný optimista a  právě vyřešil průšvih v  práci. 
Po oslavě s přáteli ho však doma překvapí dva lupiči, kteří ho umlátí 
téměř k smrti. Tobyho život nabere zcela jiný směr. Uchýlí se do starého 
rodinného sídla, aby se postaral o umírajícího strýce Huga. Návratem 
do  míst dětství, kde byla v  kmeni statného jilmu nalezena lebka, 
otevře zároveň detektivní záhadu... Předchozí díly: V lesích, Podoba, 
Na Věrnosti, Ztracený přístav, Místo pro tajnosti, Vetřelec.

Novinkou je též detektivní příběh Joëla Dickera Zmizení 
Stephanie Mailerové. V červenci 1994 je městečko Orphea ve státě 
New York zburcováno děsivou událostí: ve  vlastním domě je 
zavražděn starosta s celou svou rodinou, zabita je i svědkyně zločinu. 
Vyšetřování několikanásobné vraždy dostane na  starost dvojice 
mladých ambiciózních policistů Jesse Rosenberg a  Derek Scott. 
Dopadnou vraha a usvědčí ho. Jenomže počátkem léta 2014 přijde 
za  Jessem novinářka Stephanie Mailerová a  oznámí mu, že tenkrát 
před dvaceti lety obvinil nesprávnou osobu. A pak sama za záhadných 
okolností zmizí... Dalšími autorovými počiny jsou Pravda o případu 
Harryho Queberta a Kniha o Baltimorských.

Bernarda Miniera asi nemusím dlouze představovat. Posledním 
jeho titulem je knížka Na okraji propasti. Mladá Francouzka Moïra 
pracuje v  oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového 
softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, 

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

že ji někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanci firmy rychle narůstá počet 
násilných úmrtí a Moïra zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů 
je pouze krutá iluze. Dalšími v  řadě jsou Minierovy knížky Mráz, 
Kruh, Tma, Noc, Sestry a Zkurvenej příběh.

Posledním tipem pro dospělé čtenáře je žánr fantasy a  Robin 
Hobb se svými Kronikami deštné divočiny, nový díl má název 
Dračí domov. Pouť zubožených draků a  jejich lidských průvodců 
pokračuje. Směřují ke starodávnému městu Kelsingra - ztracenému 
domovu draků a  tajemných Elderlingů. Čekají, že v  něm najdou 
útočiště, kde budou platit jejich vlastní pravidla a  zákony. Je ale 
Kelsingra skutečná? První díl se jmenuje Kroniky deštné divočiny – 
Dračí strážce a je neméně poutavý.

Malým dětem bychom rády doporučily další Malované čtení 
s názvem Štěkací smeták. Jsou to krátká vyprávění z každodenního 
života, jimž nechybí vtip, poučení ani překvapivá pointa. I tentokrát 
jsou v  nich vybraná slova nahrazena veselými obrázky. Z  mnoha 
dalších Malovaných čtení jmenujme například: Co všechno maluje 
slunce, Nejznámější přísloví, Veselé bajky, Co mě čeká, než 
vyrostu a Z pohádky do pohádky.

Na  starší děti myslí při svém psaní David Jan Žák ve  své sérii 
Tromby. Druhá kniha se jmenuje Žeberův odkaz. Jedenáctiletý 
Edwin zmizel! Jeho kamarádům je jasné, že to nějak souvisí 
s profesorem Žeberou a zápisníkem, který by v nepovolaných rukou 
proměnil šumavské hvozdy v  kamennou poušť. Nezbývá než se 
pustit do pátrání na vlastní pěst.

První díl se jmenuje Tromby – Zmizení Edwina Lindy.
Všechny děti bez rozdílu věku i mnohé zvídavé dospělé potěšíme 

další ze  série encyklopedií, kterých máme v  naší pobočce opravdu 
nepřeberné množství. Encyklopedie obyčejných věcí je o…
obyčejných věcech. Jsou všude kolem nás. Denně je používáme, 
chodíme kolem nich, a vůbec nás nenapadne, abychom se zastavili 
a zamysleli nad tím, odkud se vzaly. Co? Přece ty nejobyčejnější věci. 
Boty, deštníky, zubní kartáčky, párátka, ponožky, panenky a  další 
a další. Jak vznikly? Kdo je vymyslel, jak se vyvíjely a jak se měnily? 

Toto je krátký výčet z  mnoha novinek, které máme pro Vás 
připraveny, stačí si přijít vybrat. Doufejme, že se brzy objeví zase 
nějaký další díl knižní série, kterou jste si oblíbili, jsme zvědavé 
na Vaše tipy.

A  nezapomeňte prosím, otevírací doba je omezená – úterý 
a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Takto budeme mít otevřeno 
až do konce prázdnin.

Přejeme pevné zdraví a těšíme se s Vámi na viděnou.
Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  

Pobočka KJM Kolaříkova

Dáme na Vás 
máte nápad pro Řečkovice? sem s ním! 

Vy sami nejlépe víte, co vám v  Řečkovicích chybí, co by ocenili 
lidé ve vašem sousedství. Současná situace spojená s pandemií nám 
ukázala, jak je pro nás veřejný prostor důležitý a  nenahraditelný. 
Podílejte se na  tom, aby byl čas v  něm trávený co nejpříjemnější. 
S  participativním rozpočtem Dáme na  vás se váš nápad může stát 
skutečností.
Jak to funguje?
Je to jednoduché. Svůj projekt můžete do 15. 6. přihlásit na webo-
vých stránkách damenavas.brno.cz. Najdete tu pár jednoduchých zá-
sad a pravidel. Přihlašovací formulář pak chce stručný popis projektu, 
jeho lokaci, orientační rozpočet a  veřejný přínos. Se vším vám rádi 
poradíme, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty také najdete na na-
šich webových stránkách. 
V Řečkovicích se nezahálí!
Řečkovice jdou ostatním brněnským čtvrtím příkladem. Dva projekty 
z Dáme na vás, nová krytá sportovní hala a topolová alej v Zamilova-
ném hájku, jsou v realizaci, a další 3 zajímavé návrhy jsou už přihláše-
né: nové dětské hřiště a sportoviště Zamilec, zpřístupnění zeleného 
parčíku vedle školky na  Škrétově ulici a  pilotní projekt Bílé plochy 
chladí Brno, který má záměr ochlazovat rozpálené letní město. 

Dejte jim palec!
Podívejte se na tyto i  jiné projekty po celém Brně v galerii projektů 
na našem webu a podpořte je do 30. 6. 2020. Nápad potřebuje mi-
nimálně 300 „líbí se mi“, aby mohl postoupit do finále. Vaše podpora 
je důležitá!

Bc. Eva Čajková,  
Kancelář participace, Magistrát města Brna

VY navrhujete

Nápad by byl, a co dál? 
Navrhněte projekt  
pro Brno
do 15. 6. 2020

damenavas.brno.cz
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Po desítky let se v proluce v ulici Terezy Novákové, poblíž koneč-
né stanice tramvaje č. 1, vyskytuje pozemek ve  vlastnictví města. 
V tomto uzavřeném prostoru se dlouho nic nedělo a toto místo bylo 
de facto zakonzervováno s  ohledem na  priority města. Na  základě 
územního plánu se jedná o pozemek určený k výstavbě, v katastru 
nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem 
využití zbořeniště. Před několika lety se město konečně rozhodlo ten-
to pozemek neprodat soukromému developerovi, ale realizovat 
vlastní projekt veřejného prostoru kombinovaného s bydlením pro 
mladé rodiny (a v budoucnu možná i pro seniory). Díky tomu bychom 
mohli do naší městské části přivést potřebné finance na kultivaci 
celého místa. Majitelem a  zároveň investorem je sice v  tomto pří-
padě město Brno, z úrovně radnice však můžeme ovlivnit výslednou 
podobu celkového prostoru s ohledem na potřeby městské části. 

V minulosti už k tomuto projektu proběhly jak veřejná diskuse, tak 
řada individuálních konzultací mezi zástupci města, městské části, 
projektanty či obyvateli, aby bylo docíleno maximálního možného 
kompromisu. Tento kompromis znamenal například snížení počtu za-
mýšlených domů nebo zamezení dopravního propojení, o kterém se 
ještě zmíním dále v textu. Jelikož se v posledních měsících a týdnech 
k  celému projektu objevují různé protichůdné informace, rozhodl 
jsem v tomto článku shrnout základní fakta a argumenty. Věřím, 
že tím přispěji k rozptýlení mýtů a šíření dezinformací.

V  proluce v  ulici Terezy Novákové mají dle záměru města vznik-
nout v první etapě dva menší bytové domy, ve kterých bude 23 
bytů pro mladé rodiny. V přízemí prvního domu se plánuje poboč-
ka Knihovny Jiřího Mahena, kterou jen stěží umístíme na jiné místo 
(z Vysočiny bude dříve nebo později soukromým vlastníkem pravdě-
podobně donucena odejít). V přízemí druhého domu je pak umístěn 
víceúčelový sál až pro 120 lidí. Podobných prostor pro společenské 
akce v naší čtvrti moc nemáme, díky tomuto projektu by se to mohlo 
konečně změnit. Konat by se zde mohly například přednášky pro klu-
by seniorů, setkání spolků a další kulturní akce. Tento víceúčelový sál 
by se stal skvělým bonusem pro městskou část, která by jej mohla zís-
kat do své správy, a to bez potřeby čerpání finančních prostředků 
z vlastního rozpočtu. Oba domy mají navíc parkování koncipované 
pod zemí (pro nájemníky bytů) a  parkovací místa na  povrchu (pro 
veřejnost). Podzemními parkovacími místy se město logicky snaží eli-
minovat potřebu zabírání volných ploch na povrchu.

V  budoucnu existuje také možnost realizace druhé etapy vý-
stavby. S  ohledem na  klidový charakter místní zástavby i  potřeby 
městské části by se mohlo jednat například o  dům pro seniory 
nebo jinou stavbu veřejné vybavenosti, tentokráte v  zadní čás-
ti pozemku. To by ale bylo možné až po  roce 2022, kdy má dojít 
ke schválení nového územního plánu města Brna. Reálně bychom se 
tedy, s ohledem na povolovací proces a dobu výstavby, bavili nejdří-
ve o roce 2024 nebo 2025. Tento dům by maximálně respektoval stá-
vající zeleň, jak je ostatně deklarováno i v občanské iniciativě tzv. 
Řečkovického Hráje. Oba záměry jsou v souladu. Umístění senior-
ského bydlení v blízkosti školky navíc podporuje i vedení MŠ Škréto-
va. Živé sousedství s adekvátní zelení je pro školku vhodnější a přija-
telnější než pouhý park bez bydlení, kde je větší riziko pohybu cizích 
osob. I když je tento projekt zatím pouze jen hypotetický, potřeba 
bydlení pro seniory v  naší městské části neustále roste nejen 
s ohledem na demografickou strukturu, a umístění takového objektu 
v  této lokalitě určitě její klidový charakter nenaruší. Další možnou 
alternativou s  ohledem na  možné budoucí potřeby městské části 
je využít tuto část pozemku pro rozšíření školky, bude-li si to situa-
ce žádat. Proto mi dává smysl usnesení zastupitelstva městské části, 
které jednomyslně odsouhlasilo připomínku k návrhu nového územ-
ního plánu města Brna a svým usnesením požádalo, aby horní část 
pozemku v proluce byla stanovena jako plocha veřejné vybavenosti.

V tuto chvíli je podstatné, že už v první etapě, zároveň se stavbou 
dvou domů v  přední části pozemku, bude celý prostor na  náklady 

města odborně a profesionálně uklizen. Městská část tak ušetří ze 
svého rozpočtu několik milionů korun, které bude moci investovat 
jinde. V areálu bude potřeba odtěžit ohromné množství tun zeminy. 
Nachází se tam navíc i zbytky a základy starých budov, resp. jejich ruin, 
betonové skruže a další. Realizace celého projektu tak povede i k na-
plnění zájmu veřejnosti na zpřístupnění dnes zaploceného a znečiš-
těného brownfieldu. Počítá se také se zachováním perspektivní 
zeleně a dalšími výsadbami. V opačném případě hrozí, že pozemek 
zůstane delší dobu ve  stávajícím stavu, protože není ve  finančních 
možnostech městské části hradit nákladný profesionální úklid a od-
stranění rozvalin, ruin a stavební sutě ze svého rozpočtu. Eventu-
álně se také může stát, že se město Brno v případě výskytu překážek 
při realizaci tohoto projektu rozhodne tento pozemek prodat soukro-
mému developerovi (přístup státu v případě OC Vysočina) a všechny 
výše uvedené možnosti nebude možné realizovat či ovlivnit z pozice 
městské části.

Objevovaly se také dezinformace, že bude realizován průjezd 
pro auta z ulice Terezy Novákové na Renčovu (kolem MŠ Škréto-
va), což by mohlo znamenat, že zde bude projíždět i spousta řidičů 
z Medlánek. To je však omyl. Městská část tomu zabránila už ve fázi 
pouhého nezávazného nápadu. Naopak zde bude pouhý průchod 
pro pěší, což je šance, jak nabídnout další pěší alternativu chodcům 
z ulic Škrétova, Kremličkova nebo Renčova. Je také mylné tvrzení, že 
v zadní části pozemku u školky vznikne na místo stromů zpevněná 
plocha. To byla varianta opět pouze v  podobě jednoho z  návrhů 
projektanta. Městské části se tomuto návrhu podařilo zamezit už 
v roce 2019 - a také zde bude v největší možné míře zachována stá-
vající zeleň.

Celý záměr střídmé a střízlivé výstavby obsahuje v naší městské 
části potřebné prvky občanské vybavenosti (společenský sál, knihov-
na). Je ohleduplný ke svému okolí a zachovává jeho klidový charak-
ter (parkování z velké části pod povrchem, zelené střechy domů, 
zeleň).  Nabízí velkou šanci jak konečně zkultivovat tento nepěkný 
kout naší čtvrti. A přestože se dlouhodobě jedná o stavební poze-
mek, máme velké štěstí. Je totiž ve vlastnictví města, které na tomto 
lukrativním místě v  severní části města nechce vydělávat. Naopak 
je ochotno naslouchat našim snahám o vyvážení potřeby bydlení 
pro mladé rodiny a  seniory či jiné využití ve  veřejnému zájmu 
na  straně jedné a  zájmu městské části získat další pěkné místo 
se zelení, knihovnou a víceúčelovým sálem na straně druhé. Ne-
nechme se proto, prosím, v této klíčové fázi přípravy a realizace pro-
jektu zmást mnohdy nechtěnými dezinformacemi či dezinterpreta-
cemi. Na všechny strany budu i nadále apelovat, aby se komunikace 
vedla fakticky, bez nadbytečných emocí a s relevantními argumenty. 
Kdokoliv bude mít zájem o doplňující informace, ať se na mě neváhá 
obrátit. 

Marek Viskot, Váš starosta

Proluka v ulici Terezy novákové jako  
obrovská příležitost – fakta versus domněnky
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Letošní pátý, tentokráte speciální 
ročník již vyhlášené místní akce 
Řečkovický festival minipivovarů se 
bude konat v plánovaném rozsahu, jen 
o měsíc a půl později. Nejen s ohledem 
na  aktuální stále se vyvíjející 
mimořádnou situaci, ale také kvůli 
dalším chystaným novinkám jsme 
vyzpovídali hlavního organizátora 
této úspěšné akce Daniela Budíka.

Přípravy letošního pátého ročníku festivalu poznamenala aktuál-
ní mimořádná situace s  pandemií. Ovlivnilo to nějak Vaše přípravy 
festivalu?

Měli jsme prakticky vše připravené - pivovary, občerstvení 
i  hudební produkci, jediné, co zbývalo, bylo vytisknout plakáty :). 
Vzhledem k  nastalé situaci jsme veškerou propagaci a  komunikaci 
přerušili a  čekali, jak se situace vyvine. Dle posledních vyjádření 
budou v  průběhu června povoleny akce počtem návštěvníků 
do  1  000 osob, kam se při dvoudenní akci vejdeme. Na  základě 
komunikace s  pivovary, účastníky a  samozřejmě zástupci městské 
části jsme se tedy rozhodli zachovat původní plánovaný formát akce 
a pouze ji přesunout na 17. - 18. 7. 2020.

A vůbec jak Vás ovlivnila tato situace obecně?
Nás jako distributorů pivních speciálů a  provozovatele  pivotéky 

s výčepem v Tržnici Brno se situace v první fázi dotkla velmi citelně. 
Ze dne na den nastalo uzavření téměř všech provozoven a mezi lidmi 
byla cítit opravdu velká nejistota a strach. Naštěstí se nám díky roz-
vozům, vybraným velkoobchodním zákazníkům a také ve spolupráci 
s pivovary podařilo prodat zásoby čerstvých piv a situace se začíná 
postupně stabilizovat a vracet do zajetých kolejí. Jaké však bude mít 
tato pandemie dopady na pivní trh a obecně gastro scénu, to ukáže 
až budoucnost, ale věříme, že to všichni zvládnou.

Letos se chystáte již na pátý ročník tohoto již tradičního festivalu 
v naší městské části. Co bude jiné oproti minulým ročníkům?

Pátý ročník je už půlkulaté výročí, a protože chceme akci stále vy-
lepšovat a  reagovat na  přání návštěvníků, rozhodli jsme se festival 
rozšířit na dva dny. Hlavním důvodem bylo, že ne každému se termín 
v konkrétní den hodí, a také vzhledem k vzrůstajícímu počtu pivova-
rů a druhů piv bylo zkrátka nemožné vše ochutnat. Proto jsme chtěli 
dát návštěvníkům možnost zvolit pomalejší tempo a degustování si 
rozložit na dva dny. Na pátek jsme si udělali radost a  připravili hudeb-
ní překvapení v podobě známého barda Záviše. Letos opět rozšíříme 
gastro stánky, aby byl pestřejší výběr pochutin.

Bude-li se rozšiřovat počet dní festivalu, bude se opět rozšiřovat 
i celková nabídka zastoupených minipivovarů?

Tento ročník počítáme s  osmnácti pivovary, což je podobné  
číslo jako v minulém roce. Je však potřeba říct, že stále roste počet 
piv na  jednotlivých stáncích a  tím se i  zvyšuje celkový počet piv  
k degustaci.

  Odkud nejdál se Vám podařilo letos domluvit dodavatele  
na festival?

Tradičně na  festivalu nabízíme zahraniční speciály z  evropských 
zemí a  USA, ale ty jsou v  rámci naší distribuce. Co se týče českých 
pivovarů, bude to plzeňský Raven, pivovar Zichovec z  Loun, který 
se minule stal jednou z hvězd festivalu, a silné zastoupení bude mít 
pražská scéna řemeslných piv, odkud přijedou pivovary Falkon a Si-
beeria.

Máte ještě nějaký speciální vzkaz pro účastníky letošního festivalu?
Jsem velmi rád, že budeme moci letošní ročník zorganizovat v pl-

ném rozsahu, protože jsme posbírali opravdu vytříbenou společnost 
řemeslných pivovarů a také jsme si dali záležet s hudební produkcí. 
Na  web budeme postupně doplňovat podrobnosti, a  proto sleduj-
te http://www.craftbeerimport.cz/festival/ nebo FB událost festivalu, 
kde Vás budeme informovat. Doufáme, že si letošní ročník užijeme 
i za zvýšených hygienických opatření na plno a moc se na Vás těšíme!

Děkujeme za  Vaše odpovědi a  budeme se v  červenci těšit   
na viděnou v areálu starého pivovaru. 

Otázky kladl Filip Hrůza

speciální pátý ročník festivalu minipivovarů proběhne 17. - 18. 7. 2020
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Na předposlední dubnový den připravili zaměstnanci řečkovické-
ho zdravotnického zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče Vividus 
Medical svým klientům krásný zážitek. Téměř devadesáti pacientům, 
kteří jsou už od března v izolaci od svých blízkých, zahrála pod okny 
léčebny brněnská bigbandová kapela The People. 

Myšlenka na uspořádání akce se zrodila v hlavě ředitelky Vividus 
Medical Mgr. Hany Cahové. Paní ředitelka poté oslovila kapelníka To-
máše Kašníka a  frontmana kapely Radka Maara. Oba pány i ostatní 
muzikanty nápad okamžitě nadchl, a mohlo se tedy začít s přípravou 
koncertu. Protože je zařízení pro veřejnost uzavřeno a jediný kontakt, 
který pacienti s kapelou The People měli, byl proto pouze zvukový, 
rozhodli se zaměstnanci v  den koncertu přiblížit muzikanty ještě 
i tím, že na sobě budou mít tričko s logem skupiny. 

Třináctičlenná kapela The People nejenže vystupovala bez nároku 
na honorář, ale také ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA 
Brno zmíněným dobročinným koncertem zahájila sbírku pro seniory, 
kteří v různých zdravotnických či sociálních zařízeních prožívají po-
sledních několik týdnů nelehké období.

Kapela a organizátoři dokázali i za současných ztížených podmí-
nek, kdy platí  různá omezující opatření, uspořádat skvělé hudební 
odpoledne, plné radosti a optimismu.

Dana Filipi

CO nOVéHO V DOPraVě?
Dopravní situace se pomalu vrací do nor-

málního stavu, ba co víc, v běhu jsou některé 
věci, které stojí za zmínku. Jednou z nich je, 
jak již pan starosta naznačil ve  svém úvod-
ním slově, zahájení budování chodníku mezi 
Mokrou Horou a  Jehnicemi. O  tom, jak po-
třebná a užitečná stavba to je, není pochyb. 
Rád bych Vás však seznámil s  některými 
detaily, které se k samotné stavbě vztahují. 
Především co samotné stavbě předcházelo. 
Pochopitelně zadávací řízení, které organi-
zoval investor stavby, kterým je společnost 
Brněnské komunikace, a. s. Zadávací řízení 
trvalo velmi dlouho, od  září loňského roku 
do  dubna roku letošního. O  zakázku mělo 

zájem celkem 15 účastníků. Vybraným do-
davatelem se pak stala společnost PŘEMYSL 
VESELÝ stavební a  inženýrská činnost, s. r. 
o. Jediným hodnotícím kritériem byla výše 
nabídkové ceny, která v  případě vybrané-
ho dodavatele činila 11  140  923,30 Kč bez 
DPH. Dle smlouvy o dílo je lhůta plnění díla, 
včetně realizační projektové dokumentace, 
sjednána do 31. 12. 2020. Řidiči musejí počí-
tat s omezením dopravy, neboť stavba bude 
prováděna ve  třech samostatných úsecích, 
řízených semafory. Uzavřen bude vždy jen 
jeden z  úseků. Předběžný odhad omezení 
dopravy je plánován do 15. 9. 2020.  

Ondřej Vít, člen zastupitelstva

Dobročinný koncert pod okny „LIDI pro LIDI“

Dopravní hřiště  
na Horáckém náměstí 

znovu otevřeno
Dopravní hřiště při ZŠ Horácké náměstí 
13 otevírá opět své brány veřejnosti! 
Přijďte si zajezdit na  kole podle 
dopravních předpisů v  simulovaném 
provozu. Pokud nebudete mít 
své kolo nebo ochrannou přilbu, 
lze zapůjčit na  místě. Vše zdarma!  
Vstup brankou od parkoviště. 

Otevírací doba 13-16 hod.  
ve všední dny. 

Více informací na: www.amavet.org
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Pobočka DOMINO 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino

Pobočka FRIKuLíN 
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz

Po  několikatýdenní pauze jsme od  pondělí 18. května otevřeli 
pobočky Frikulín a Domino. Naše fungování je ovlivněno současnou 
situací. Některé kroužky budou pokračovat v  lehce upravených 
režimech, jiné jsme zrušili. Jako jejich náhradu budeme vypisovat 
jednorázové akce, na  které se můžete přihlásit na  webu. Pobočky, 
kroužky a  jednotlivé akce budete moci navštívit pouze pod 
podmínkou dodržení zpřísněných hygienických pravidel. 

V  létě potom počítáme s  příměstskými tábory, na  které se už 
můžete přihlašovat na našich webových stránkách.

 Od začátku června pak najdete v nabídce kroužky na příští školní 
rok. 

Jana Podzemná a Ivana Bláhová

na tebe!
Cekáme 

hledáme

výpomoc na úklid

brigáda

Brno- Reckovice

Ivana Bláhová - vedoucí pobočky
frikulin@helceletka.cz, 775 174 463

Pobočka Domu dě� a mládeže Brno, Helceletova

Případné dotazy zodpoví a na návštěvu pracoviště se těší:

Frikulín - Gromešova 1, Brno, 621 00

Pro pobočku Frikulín se sídlem v Brně Řečkovicích
 hledáme šikovné brigádnice/brigádníky 
na úklid ideálně v podvečerních, večerních, 
případně ranních hodinách na DPP/DPČ.
Nabízíme 100 Kč/hod. Doba úklidu maximálně 
4 hodiny denně.
Nástup 1. června 2020, doba trvání červen 
až první polovina září.

Ideální pro studenty, maminky/ta�nky 
na rodičovské dovolené, ak�vní d�chodce.

DDM Helceletka

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

PŘIJÍmaCÍ ZKOUŠKY  
pro šk. rok 2020/2021

se konají 8.–12. června 2020 
Veškeré informace, přihlášky a rezervační systém  

na našich webových stránkách.

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

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

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

AUTODOPRAVA: Stěhování – vyklízení. Přeprava. Doprava.  
Rozvoz. Vše dle domluvy. Tel 774 639 806. 

Cítíte se unavení a potřebujete ODLEHČIT V PÉČI o své blízké 
(rodiče, děti, pejska…)? Nabízím procházky, nákupy, hlídání, 
doprovody a jiné. Katka Slavatová, tel: 775 103 553

Až 8 % ZHODNOCENÍ vašich peněz. Každý rok. 
Informace najdete na www.tajemstviinvestovani.cz/investice

Jak INVESTOVAT do nemovitostí v době krize - videokurz 
Info na https://tajemstviinvestovani.cz/home/produkty/

HLEDÁME distributory reklamních materiálů do schránek 
Začátek druhá polovina června. Info: 777 724 456

ELEKTRIKÁŘ Brno Řečkovice a okolí, telefon: 731 372 489
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BOHOSLUŽBA K UCTĚNÍ PAMÁTKY 
MISTRA JANA HUSA

Vážného 6, Řečkovice

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE 2020
15.00 Hranice vzplála   vzpomínka na reformátora u ohně

15.15 Bohoslužba     na památku mučednické smrti,
      slouží bratr biskup Juraj Dovala a 
      sestra farářka Šárka Chytilová

16.30 Chrám uprostřed tržiště  autorské čtení biskupa Juraje Dovaly 
      proložené písněmi s kytarou

Po bohoslužbě bude zajištěno drobné občerstvení.

Od  uzavření škol již uběhly dva měsíce. 
Stejně jako pro většinu jiných profesí 
přinesla karanténa a  s  ní nemožnost 
pracovat na svých pracovištích nové situace, 
které si v  našem případě žádaly kompletní 
změnu výuky. Každý z nás se tedy snažil přijít 
na to, jaký styl výuky na dálku bude vhodný 
pro naše žáky. Následně jsme se o tom radili 
a  vybírali nejvhodnější způsob distanční 
výuky, přičemž bylo třeba brát v  úvahu 
mnoho faktorů, jako například to, zda máme 
dostupné vybavení, jakými technologiemi 
jsou vybaveni naši žáci, zda mají přístup 

na  internet apod. Na  prvním stupni učí 
každou třídu primárně jeden vyučující, 
a výuku tak může přizpůsobit potřebám dané 
třídy. Na druhém stupni bylo třeba vymyslet 
systém, který propojí všechny učitele a žáky. 
Bylo jasné, že při tak velkém počtu žáků není 
možná online výuka v jeden čas, a tak jsme 
se rozhodli pro výukový systém Moodle. 
Současně nahráváme výuková videa na náš 
YouTube kanál a  pořádáme dobrovolné 
online konzultace. Přestože tato doba není 
jednoduchá a  nikdo z  nás se na  ni nemohl 
předem připravit, přinesla s  sebou spoustu 

výzev. Díky vzniklé situaci jsme získali nové 
zkušenosti a dovednosti, naučili jsme se lépe 
plánovat svůj čas, zdokonalili jsme se v práci 
s informačními technologiemi a ve využívání 
online vzdělávacích platforem. Část našich 
žáků se vrací do  školy, kde budou moci 
znovu zažít to, po čem se jim stýskalo v době 
karantény. Také my se na  naše žáky těšíme 
a připravujeme se na výuku nejen v oblasti 
ochrany zdraví.

Martin Jelínek a Roman Růžička

ZŠ Horácké v době distanční výuky
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Po dlouhých týdnech nuceného klidu ožívají ulice Brna a postupně 
se otvírají instituce nejen ve městě, ale také v celém kraji. Přinášíme 
souhrnné informace, kam se můžete vydat a  na  co se těšit. Vše 
samozřejmě při dodržování předepsaných bezpečnostních pravidel.

Velké brněnské květnové otvírání
S nadsázkou se dá říct, že v květnu snad nebyl den, kdy se něco 

neotevřelo. Od 11. května se zájemci mohli vydat na věž Staré radnice, 
ale také do  Kina Art a  do  exteriéru hradu Špilberk. Od  12. května 
pak také na hradní výstavy a stálé expozice, do Technického muzea 
v  Brně, Moravského zemského muzea, Letohrádku Mitrovských, 
Domu umění města Brna nebo do  Galerie TIC. A  hned den poté 
otevřela i Moravská galerie v Brně. Od 15. května funguje Hvězdárna 

a  planetárium Brno, a  to za  speciální zvýhodněné vstupné. Od  18. 
května je v denním režimu přístupná také Kapucínská hrobka. Ještě 
těžší rozhodování kam vyrazit bylo po 25. květnu. Od tohoto dne se 
zpřístupnil celý hrad Špilberk včetně kasemat a rozhledny, venkovní 
i  vnitřní expozice VIDA! science centra, již otevřený venkovní areál 
doplnily i  vnitřní pavilony v  ZOO Brno. Dne 25. května se dočkali 
i milovníci podzemí. V běžné otvírací době se dostanete do Labyrintu 
pod Zelným trhem i do Kostnice u sv. Jakuba, od pátku do neděle pak 
i  do  Mincmistrovského sklepa.  Předposlední květnový den přivítal 
první návštěvníky hrad Veveří a 2. června i vila Tugendhat.

Za hranice města a mimo davy
Jarní počasí hraje do  karet výletům mimo město, do  kraje. 

Na  desítky turistických tras a  naučných stezek láká Moravský kras, 
jehož jeskyně jsou otevřeny od  25. května. Tipem na  rodinný výlet 
je také Arboretum Šmelcovna na okraji Boskovic. Jedná se o téměř 
devítihektarový přírodní, naučný a odpočinkový areál s pohádkovými 
bytostmi, zahradním centrem a zoo koutkem. Památky v Boskovicích 
včetně Muzea regionu Boskovicka a  synagogy jsou přístupné 
od 12. května. Ještě o den dříve se částečně otevřelo také Muzeum 
Blanenska a svoji sezónu zahájilo i Slovanské hradiště v Mikulčicích. 
Již nyní se dá vyjet loďkou po  Baťově kanálu. V  provozu je také 
drezína v Ratíškovicích, šlapací drezíny na Baťově vlečce děti milují! 
Za návštěvu stojí také Znojmo, kde díky pivním a vinným okénkům 
nehrozí dehydratace. Většina památkových objektů a turistických cílů 
se otevřela onoho magického data 25. května.

Ať už se vydáte do  stále ještě nezvykle klidného města, nebo 
zvolíte výlet za  krásami kraje, ověřte si konkrétní informace 
na stránkách jednotlivých institucí nebo sledujte portály.

Jan Gerych, TIC Brno

V areálu Riviéra se vedle práce na stavbě dvou budov s občerstvením 
připravilo vše na otevření beachvolejbalových kurtů. Po pročištění bazé-
nových van se začne s napouštěním bazénů.

V Městských halách Vodova se pracuje na celkovém zvelebení areálu 
a zcela novém navigačním systému značení. 

Pro velký zájem o naše příměstské tábory na Riviéře přidáváme k sou-
časným turnusům ještě termíny v týdnech 13. – 17. 7. 2020 a 20. – 24. 7. 
2020. Děti zažijí spoustu zábavy na koupališti, něco se přiučí ve Vida cent-
ru, zajezdí si v Areálu dopravní výchovy na kole nebo koloběžce a vyzkouší 
si pohyb ve stromoví v Jungle parku. Cena je 2 300 Kč. Letos nově jsou ote-
vřeny termíny táborů i na Koupališti Zábrdovice. 

Na Kluzišti za Lužánkami odstranili poslední zbytky mobilních ledo-
vých ploch, které odvezli do nedaleké budovy bývalé Billy, a vrátili kontej-
nery pronajímateli. Z předloňského Olympijského festivalu zbyly dřevěné 
zábrany, které se postupně rozváží na další střediska. Na hřišti pro malou 
kopanou za Lužánkami pokračuje údržba a příprava na zahájení sezony, 
kdy servisem prošla umělá tráva a nyní se uklízí areál. 

STAREZ-SPORT BRNO

Otvírá se i brněnské podzemí. Foto: Pavel Gabzdyl

nOVInKY na BrněnsKÝCH 
sPOrTOVIŠTÍCH

Velké květnové otvírání
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Charitativní F4 ovládly Brňanky

Basketbalové týmy KP Brno a BK Žabiny ovládly Charitativní Final 
Four, jehož výtěžek poputuje na  pomoc zdravotním sestřičkám. 
O  celkovém vítězi netradičně bodovaného turnaje rozhodoval 
poslední vzájemný soutěžní duel, který skončil nic neřešící remízou 
2:2. Ve prospěch Královopolanek ho nakonec musela rozhodnout až 
pomocná kritéria - lepší vzájemná utkání nasazených hráček…

Vyhráli ale všichni, kdo se této charitativní akce zúčastnili nebo 
přispěli nákupem vstupenek na  dobrou věc. Vybraná částka, 
zveřejněná sítí Ticketportal, činila 19  400 korun, obě spolupracující 
organizace (AŽLK a  nadace Koše proti drogám) navíc přispěly 
shodnou částkou 10 tisíc korun. Celkově se tedy na  podporu 
zdravotních sester při této speciální charitativní akci vybralo přesně 
39 400 korun.

V  královopolské sestavě se dařilo zejména kapitánce Sarah 
Beránkové, která zvítězila ve  všech třech vzájemných duelech 
s  vybranou hráčkou soupeře, zdatně ji ve  svých disciplínách 
doplňovali také asistent trenéra Jakub Nevrlý a kondiční trenér David 
Nerud.

Přehled všech výsledků v dovednostních disciplínách: 
1. kolo: USK - Žabiny 2:2, KP BRNO - Hradec 2:1, 2. kolo: Žabiny - 

Hradec 3:1, KP BRNO - USK 3:0, 3. kolo: USK - Hradec 3:1, KP BRNO 
- Žabiny 2:2.

Specifické medailové pořadí Charitativního Final Four bylo 
vyhlášeno takto: 

1. KP BRNO (lepší dodatková kritéria) a BK Žabiny 7 bodů, 2. místo 
USK Praha 5 bodů a 3. místo Hradec Králové 3 body.

Richard Foltýn

Basketbalová učitelka  
na ZŠ novoměstská

Zajímavé basketbalové osobnosti 
se ke spolupráci sešly na základní škole 
Novoměstská v Řečkovicích. 

Učitelský sbor, kde je ředitelem nej-
lepší střelec české ligové historie Josef 
Jelínek, tam doplňuje Michaela Stará, 
sama členka klubu ligových kanonýrů.

Stěžejní hráčka KP Brno se věnuje 
dětem od první do páté třídy, které učí 
angličtinu. Už během sezony stíhala 
mimo svoje tréninky tři dny v  týdnu 
stát před tabulí a odučit čtrnáct hodin 
týdně. 

Náplň práce se jí ale výrazně změnila 
po uzavření škol, a od té doby se svým 
žákům věnuje na dálku – místo basket-
balu, jehož sezona předčasně skončila.

Za  nejvýhodnější model pro obě strany považuje basketbalová 
kantorka možnost videochatu, kdy se může se svým žákem vidět. 
Chápe ale, že ne každý má doma technické zázemí na takové úrov-
ni, aby tento způsob online vyučování byl možný, vítá tedy pozvolný 
návrat do školních lavic.

Vypadá to dokonce tak, že práce ve školství brzo převáží nad prací 
basketbalistky. Přestože Michaele Staré je letos teprve 30 let a po se-
zoně ještě chodí s královopolským týmem trénovat, uvažuje o tom, 
že by pobíhání po palubovkách ukončila. Pokud by to tak dopadlo, 
dostalo by se tomuto angažmá té nejlepší tečky. Třítisící ligový bod 
Michaela trefila v předposledním utkání minulé sezony v derby se Ža-
binami, v němž svému celku zajistila konečné 3. místo v nedohraném 
ročníku.

Richard Foltýn a Jiří Punčochář

Kapitánka KP Brno Sarah Beránková
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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

Brány areálu U Mravence Lesíka  
se opět otevřely pro veřejnost

Každé úterý a  čtvrtek od  10.00 do  17.00 hodin si tak 
můžete projít naučnou stezku nazvanou „Mravencovo 
putování za poznáním“, kde se nejen děti, ale i  dospělí 
dozví spoustu zajímavých věcí o  přírodě a  obyvatelích 
lesa. 
Budete-li poslouchat dostatečně pozorně, možná uslyšíte 
hlasy celé řady ptactva, například sojky, sýkorky, brhlíky, 
strakapoudy, kosy, káně, mlynaříka dlouhoocasého 
a celou řadu dalších, nebo potkáte naše srnky a daňky.
Po  procházce se na  vás budeme těšit v  okénku, kde 
kromě nealko nápojů bude i  točené pivo nebo něco 
dobrého na zub. 
Kromě zmiňované procházky pro vás máme připravené 
i další zajímavé akce, které se uskuteční za předpokladu 
uvolnění protiepidemických opatření.
Bližší informace budeme zveřejňovat na našich webových 
stránkách a sociálních sítích.

https://www.lesymb.cz/areal-u-mravence-lesika/


