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Vážení spoluobčané,

v  minulém čísle zpravodaje se místostarosta 
Filip Hrůza věnoval rozpočtu městské části 
na  rok 2021. Mimo jiné jej označil jako 
proinvestiční, neboť náklady na  investice 

činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových 
výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O  to 
příjemněji se mi píšou následující řádky o konkrétních nejvýznamnějších 
akcích, které letos řešíme. 

V  oblasti školství nás v  létě čeká zahájení výstavby nové třídy 
mateřské školy při stávající školce v  Měřičkově ulici. Za  významné 
finanční podpory města vznikne na místě objektu bývalé kotelny nejen 
nové oddělení, ale také prostory pro společenské a  cvičební aktivity 
všech dětí navštěvujících školku. Prostory v přízemí nové budovy budou 
mít kapacitu osmnáct dětí. Uvědomuji si, že nejméně výhodnou pozici 
při přijímání do školky mají děti narozené na podzim, které v rozhodném 
roce nedosáhly k 31. srpnu tří let věku. Realizací této menší třídy proto 
umožníme paní ředitelce přijmout také tyto mladší děti. Cvičební sál 
v patře je pomyslnou třešničkou na dortu, která rozšíří možnosti školky 
v  mnoha oblastech výuky. Stavební práce začnou bouráním stávající 
budovy o letošních letních prázdninách. Otevření nové budovy bychom 
tak ve vztahu k zahájení školního roku v září 2022 měli snadno stihnout.

U  Základní školy Horácké náměstí začneme v  létě stavět nové 
víceúčelové hřiště na  míčové hry a  také hřiště pro workout. Nové 
sportoviště je situováno před Sportovním centrem TAK Hellas Brno 
na  asfaltové ploše, která je v  současnosti již notně poznamenaná 
zubem času. Bude veřejnosti volně přístupné, nicméně skutečnost 
těsného sousedství s posilovnou a jejím občerstvením utváří sympatický 
sportovní areál. Stavební práce začnou v létě.

V  oblasti péče o  zeleň je letošním největším počinem revitalizace 
parku na  Novém náměstí, který je tak dalším rekonstruovaným 
veřejným prostranstvím. Součástí projektu jsou nové výsadby akcentující 
vytvoření klidové odpočinkové plochy. V místě původní asfaltové plochy 
je navržen parkový trávník, doplněný o  kvetoucí stromy. V  okolí nově 
navržených a  zrušených zpevněných ploch bude také založen nový 
trávník. 

Brzy na  jaře bude dokončena revitalizace Palackého náměstí 
s jeho parkem. V současnosti probíhá kolaudační řízení. Poté bude park 
co nejdříve odplocen a  zpřístupněn. Z  nedokončených prací zbývá už 
pouze vysetí trávníku a probarvení asfaltových chodníčků. Dokončována 
je rovněž rekonstrukce bytových jader v  domě Sibiřská 64 - také akce 
zahájená už v roce 2020.

Vedle investic, které jsou nebo budou letos fyzicky realizovány, 
myslíme i na přípravu projektů na další roky. Začínáme proto s projekční 
přípravou zelené plochy pod hřbitovem, nad bytovými domy 
Kárníkova a Bří Křičků. Tato travnatá plocha by mohla být v budoucnu 
povýšena na pěkný park. Projektanti budou také pracovat na komplexní 
revitalizaci okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 
3 až 19.  Bytový odbor má vyčleněny prostředky na  zelenou střechu 
na domě Renčova 5. 

V  tomto článku jsem se věnoval pouze nejvýznamnějším nebo 
nejzajímavějším investicím z  letošního rozpočtu. Vedle toho nás čekají 
stálice, jako tolik potřebné opravy chodníků a  účelových komunikací, 
další opravy ve školách a školkách a mnoho dalšího. Pevně věřím, že jak 
v průběhu příprav, tak během samotné realizace nenastanou závažnější 
komplikace a  že na  konci roku 2021 budeme všichni moct spokojeně 
konstatovat, že jsme naši čtvrť posunuli zase o kousek dál.

Marek Viskot, Váš starosta

V roce 2021 pokračujeme v projektech, kterými si  
děláme naši čtvrť hezčí

Vizualizace budoucí podoby parku Nové náměstí Vizualizace nového multifunkčního hřiště u TAK Hellas na Horáckém náměstí



Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
V  poslední době jsme zaznamenali, zejména 

z  řad občanů Mokré Hory, jisté znepokojení nad 
údajnou změnou stanoviska městské části k výstav-
bě v Jehnicích a Ořešíně. Dovolte, abych konstato-
val, že k žádné změně stanoviska, tím méně ke změ-

ně usnesení zastupitelstva městské části (ZMČ) nedošlo. Tyto informace 
jsou nepravdivé. Nelze zároveň spojovat rekonstrukci komunikace na uli-
ci Tumaňanově se zmíněnou výstavbou v Jehnicích. Jedná se o krajskou 
silnici, jejíž technický stav je nevyhovující již dlouhou dobu a  městská 
část žádá Jihomoravský kraj o  její rekonstrukci, včetně nové zastávky 
a přechodu pro chodce u mateřské školy, již dlouhodobě. Níže připoju-
ji svůj článek z květnové Řeči roku 2019, ve kterém podrobně informuji 
o zmíněné záležitosti a uvádím i nesouhlasné usnesení ZMČ k výstavbě 
v Jehnicích. 

Stanovisko vedení městské části k plánované 
zástavbě v Jehnicích

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás tentokrát informoval o  důležitém rozhodnutí 
vedení městské části a  následném usnesení Zastupitelstva městské 
části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora (ZMČ) ve  věci plánované výstavby 
bydlení a  služeb v  Jehnicích. Městská část byla požádána o  vyjádření 
ke  změně Územního plánu města Brna týkající se území městské části 
Brno-Jehnice ze zemědělského půdního fondu na čisté bydlení, což by 
znamenalo poměrně zásadní novou výstavbu v Jehnicích. Naše městská 
část s touto změnou územního plánu dlouhodobě nesouhlasí, neboť 
tato změna je projevem suburbanizace, což znamená rozvoj MČ Brno–
Jehnice na úkor MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora. Proto i ZMČ konané 
dne 11. 4. 2019 přijalo nesouhlasné usnesení směrem k  požadované 
změně územního plánu. Domníváme se totiž, že oblasti navržené 
k  výstavbě v  Jehnicích nelze vhodně dopravně napojit na  centrální 
části města Brna, aniž by vozidla musela využívat stávající, pro vyšší 
dopravní zatížení naprosto nevyhovující komunikaci, vedoucí ulicemi 
Gromešovou, Jandáskovou a Tumaňanovou, se stávající oboustrannou 
zástavbou rodinných domů. Nová zástavba v  Jehnicích by způsobila 
neúměrný nárust intenzity dopravy nejen ve  zmíněných ulicích, ale 
v celé MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, což by mělo za následek zvýšení 
hlučnosti, prašnosti, a  naopak snížení bezpečnosti provozu na  výše 
uvedených komunikacích. Ty totiž tak velké intenzitě dopravy technicky 
vůbec nevyhovují. I  když chápeme nedostatek vhodných lokalit pro 
bydlení na území města Brna, jsme přesvědčeni, že musíme hájit zájmy 
obyvatel naší městské části a  nedopustit snížení celkového komfortu 
jejich bydlení a kvality života.

Mgr. René Černý, místostarosta

Zprávy z rady městské části
Na své 30. schůzi 20. ledna 2021 rada:
	schválila Dohodu o  spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská  

Country fontána Řečkovice 2021“ s MUDr. Pavlem Kopřivou,
	vybrala jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a  zastupo-

vání zadavatele v  zadávacích řízeních v  oblasti veřejných zakázek“  
společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovi-
ce, 620 00 Brno, IČ 09102761, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou  
společností. 

Na své 31. schůzi 10. února 2021 rada:
	navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní 

Mgr. Irenu Procházkovou, učitelku na ZŠ Brno-Horácké nám. 13,
	schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. 

s r. o., se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ 44961219, na prove-
dení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“, 
spočívající v rozšíření předmětu díla, prodloužení lhůty dokončení díla 
a ve zvýšení ceny,

	schválila smlouvu o  dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o.,  
IČ 28334043, se sídlem Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění 
zakázky „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 3 a Novoměstská 
11, Brno-Řečkovice“,

	schválila dohodu o  společném postupu při budování parkoviště při 
ul. Družstevní se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem  
Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka

ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY PRO OBČANY  
– BEZKONTAKTNÍ PLATBA

Na  ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora můžete od  1. 3. 2021 hradit 
poplatky ze psů, za ověřování či jiné platby (kromě úhrad pro bytový 
odbor) rovněž bezkontaktně (platba kartou).

Kde: pokladna ÚMČ v 1. poschodí na adrese Palackého nám.11, Brno.

Kontaktní místa
Česká pošta, s. p., Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 62100, Brno,  
tel. č.: 954262100
ČSÚ, Jezuitská 642/2, Brno-město, 601 59, Brno, tel. č.: 542528115
Seznam všech kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého  
statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze od 6. 3. 
2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce  
https://scitani.ceskaposta.cz

Další informace o sčítání lidu, domů a bytů naleznete na webo-
vých stránkách ÚMČ (www.reckovice.brno.cz) a ve vývěskách.
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Čištění po zimě:
Část č. 1 
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 
a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, 
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. 
parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. 
příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 
44,  LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, 
JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná 
kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, 
ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  29. 3.   
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů 
k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná 
kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, 
SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní 
část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 
a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, 
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k  č. 1 
a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, 
LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - 
kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  30. 3.    
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, 
KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - 
části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD 
ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, 
RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, 
BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, 
TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ 
TERMÍN:  31. 3.     
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, 
KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY 
MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, 
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek 
od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most 
k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem 
býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště 
od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 
47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ 
– parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, 
RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  1. 4.    
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOLAŘÍKOVA 
3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, ŽITNÁ 13 - 
od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 
45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou 
s Novoměstskou, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ 
NÁM. 10, MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8, 
DRUŽSTEVNÍ 16, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“
TERMÍN:  6. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA 
vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť,  FIALOVÁ, 
AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN:  7. 4.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 
a 5, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, 
VRÁNOVA
TERMÍN:   31. 5., 6. 9. a 15. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - 
obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 
a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, 
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
 TERMÍN:   2. 6., 8. 9. a 16. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, 
KOLÁČKOVA, RENČOVA  vč. parkovišť 
TERMÍN:   7. 6., 13. 9. a 18. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. 
parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, 
KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, 
AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. 
parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN:   9. 6., 15. 9. a 19. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část kolem býv. kasáren k č. 
100, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, 
KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, 
LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY 
NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, 
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, UPRKOVA vč. 
parkoviště za školou 
TERMÍN:   1. 6., 2. 9. a 15. 11.
BLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, 
GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, MARIE 
HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, 
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, 
CUPÁKOVA
TERMÍN:   3. 6., 7. 9. a 16. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, 
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, POD 
ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, 
POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, 
ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  8. 6., 9. 9. a 18. 11.

Čištění základního komunikačního systému  
– čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD,  
není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, 
KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou 
a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů 
a části bez MHD, NOVOMĚSTSKÁ
 TERMÍN:   21. 6. a 27. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. 
parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích 
zálivů
TERMÍN:  23. 6. a 29. 9.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, 
PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA, TEREZY NOVÁKOVÉ 
vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA 
 TERMÍN:   17. 6. a 21. 9.  
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, 
TUMAŇANOVA
 TERMÍN:  22. 6. a 23. 9.  

Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, 
NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště 
od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26,  RENČOVA 
11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  14. 6., 20. 9. a 22. 11. 
BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště 
od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 – 
od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 
54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 
10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  16. 6.,  22. 9. a 23. 11. 
BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ 
NÁM. 10
TERMÍN:  10. 6., 14. 9. a 22. 11.
BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, 
TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“, HORÁCKÉ NÁM. 
8–9
TERMÍN:  15. 6., 16. 9. a  23. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných 
komunikací 
BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ 
- odbočka k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ - příjezd 
k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, 
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes most 
k Novoměstské a část přes stavidlo k č. 12
TERMÍN:  14. 7. 
BLOK č. 17  (MIMOBLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny 
(Strejček) do vnitrobloku, BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy 
k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, 
JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d 
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu 
k rybníku, K ZÁPADI  - část za domy k zahrádkám, 
ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  15. 7. 

Čištění dopravně významných komunikací  
prováděné společností Brněnské komunikace, 
a. s.
Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, 
MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, 
VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN:  15. 3. a 27. 10.
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN:  16. 3. a 29. 10.
     
Poznámka: Ulice jsou v jednotlivých blocích seřazeny 
dle pořadí (posloupnosti) jejich čištění.

Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí

Termíny čištění místních komunikací v roce 2021
Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude jako obvykle zahájeno na přelomu 
března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině břez-
na. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. 
Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště 
seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin. 
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v  souladu s  platnými právními předpisy (zákon č. 
13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, v  platném znění) a  na  základě opatření obecné povahy vydaného 
příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného 
dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel 
zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. 
s. Bližší informace o  systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k  dispozici na  webových stránkách 
společnosti  https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 
543 424 421. 
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a  to Šimek 96, spol. s  r.  o., se 
sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se 
sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů 
nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745. 
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Poslední kolej? Určitě ne!

Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme a doufáme, že jste v pořádku. Hodně věcí se mění 

a  hodně věcí se změnilo. Máme pocit, že spousta činností a  aktivit je 
odsunuta na  vedlejší, nebo spíš poslední kolej. Knihovna ale chce být 
s Vámi, o tom není pochyb. Jsme pro, pokud je možné Vám nějakým způ-
sobem vyjít vstříc a zprostředkovat Vaši oblíbenou životní zábavu a záli-
bu – čtení. Na počátku byl skvělý nápad. Místostarosta Ing. Filip Hrůza, 
Ph.D., vymyslel roznáškovou službu – dodání knih až do domu. Větši-
nou je sám také rozvážel. Služba je určena našim seniorům 65+ a ZTP, 
kteří mají bydliště v Řečkovicích nebo na Mokré Hoře. My jsme knihy 
připravovaly podle Vašich přání. V případě, že by zájemců o knihy bylo 
hodně a roznáška nebyla v silách jednoho člověka, byli v záloze i někte-
ří pracovníci místního úřadu a dobrovolníci z programu MUNI pomáhá. 
Odezva byla skvělá, velmi milé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.  
V  době zavřených knihoven to byla jediná možnost, jak potěšit aspoň 
jednu skupinu čtenářů, kteří patří k  těm nejohroženějším. Jsme moc 
rády, že tuto velmi užitečnou službu plánuje pan místostarosta Hrůza 
zachovat natrvalo.

Největší stesky, které slýcháme od  žáků a  studentů středních škol, 
jsou po povinné literatuře do školy. I v době distanční výuky učitelé zadá-
vali povinnou četbu, kterou ale nebylo možné si fyzicky vypůjčit. I na to 
knihovny myslely. Velká část této literatury je dostupná v  elektronické 
podobě na  internetu, kde se dá stáhnout a  v  klidu přečíst. Uznáváme, 
není to papír, stránky Vám nešustí příjemně pod rukama, ale úkol je úkol, 
a ten je možné aspoň takto splnit. Tyto elektronické zdroje můžete najít 
například na registrdigitalizace.cz, czechdigitallibrary.cz, knihovny.cz, 
nkp.cz, digitalniknihovna.cz/mzk, a pokud Vám něco není jasné, klidně 
zavolejte a  my Vám vše vysvětlíme. Samozřejmě se to netýká jen stu-
dentů, pokud jste čtenáři KJM a  chcete se podívat, co vše je možné si 
stáhnout, využijte přístup do Národní digitální knihovny, do části Díla 
nedostupná na trhu. Jedná se o přístup k plným textům knih, časopisů 
a novin chráněným autorským právem, které nejsou dostupné na trhu. 
Kromě těchto děl naleznete v  NDK také volně přístupná (zveřejněná) 
díla. Do NDK-DNNT se přihlašujte prosím podle návodu na našich webo-
vých stránkách www.kjm.cz. Další informace naleznete na webu Národní 
knihovny České republiky. Od  6. 2. 2021 rozšiřuje NDK-DNNT svou na-
bídku plných textů o české knihy vydané do roku 2000 a digitalizovaná 
vydání novin a časopisů do roku 2010.

Na  našich webových stránkách také najdete krásnou vizualizaci 
Ústřední knihovny na  Kobližné a  Mahenova památníku, vytvořenou 

ZANIKLÝ  RYBNÍK  NA  NÁVSI
Historické centrum Řečkovic tvořil od nepaměti farní kostel sv. Vavřin-

ce, budova zámku a areál pivovaru, který zde vařil pivo již od roku 1540. 
Až do roku 1971 byl součástí návsi i rybník. Historické prameny uvá-

dějí, že měřil 1 měřici a 2/3 mírky a rozkládal se v místech dnešního parku 
až k silnici před kostelem. Byl napájený hojnými prameny z kopce Zápaď. 
Voda z rybníku odtékala strouhou přes silnici dolů k Ponávce. Ještě kon-
cem 19. století vedla přes strouhu dřevěná lávka.

Rybník byl každý rok osazován kapry, o něž pečoval místní rybářský 
spolek. V   letním období rybník poskytoval radost dětem, které se 
v něm koupaly. Při požárech voda sloužila k hašení. V zimě se na rybníku 
ledovalo. Led se vozil k  chlazení piva do  pivovaru a  dodával se také 
okolním řezníkům k  uskladnění masa a  do  hostinců.  Ledování bylo 
také dobrým finančním přilepšením místních sedláků a nádeníků, kteří 
v  zimním období neměli práci na  poli. Dětem zamrzlá plocha sloužila 
k bruslení a provozování her, při nichž se skákalo z jedné kry na druhou. 
Ledovým krám se říkalo londány. Tento sport se mnohdy neobešel bez 
pádu do  ledové vody a  následné rýmy, kašle nebo dokonce zápalu 
plic. Podle vzpomínek zdejších pamětníků se stanicí první pomoci 
stal v  sousedství rybníku stojící Praksův dům (dnes Štaudův), kde byl 
nešťastníkovi podán teplý čaj a usušeny šaty.

k našemu stoletému výročí. Zjistíte, co všechno nabízíme, a seznámíte se 
také s historií našich budov. Na své cestě naleznete devět otázek. Jestli 
je správně zodpovíte, originální předměty z naší kolekce ke 100. výro-
čí KJM můžou být vaše! Bližší informace o soutěži naleznete ve virtuální 
Vstupní chodbě ústřední budovy pod zeleným puntíkem. Hledejte, sou-
těžte, a  hlavně si užijte prohlídku! Virtuální podobu Schrattenbachova 
paláce, kde Ústřední knihovna sídlí, si můžete prohlédnout na fotografii.

Jsme online, budeme online, ale knížka je knížka. Z  novinek, které 
nám stále chodí, vybíráme namátkou: A pak se to stalo!: deset pohádek 
o  maličkostech, z  kterých si děti nic nedělají a  dospělí z  nich šílí Es-
ter Staré, Deník tvrdohlavého režiséra Václava Marhoula, Emil a upíři. 
Šelmy se plíží tmou, nikoho nečapnou! Pavla Brycze, Kde zpívají raci 
Delie Owensové, Klubko zmijí Dominika Dána, Meč a  Koruna. Srdce 
z kamene Sabine Ebertové, Vysoký účet Louise Pennyové, Věci, na kte-
ré nastal čas Petry Soukupové a další a další.

Vidíte? Skutečné lahůdky, které si nemůžete nechat ujít. A  tak tedy 
jako na začátku, žádná vedlejší, natož poslední kolej, nýbrž kolej hlavní. 
Vždyť každý vnímavý člověk ví, co knihy znamenají. Co dělají spisovatelé, 
aby nás pobavili, aby nás poučili, aby nás postrašili či aby nás vyděsili, 
vždy je v tom kus ducha a srdce. Jak píše Gillaume Musso ve svém no-
vém románu Válka vzpomínek: „Psaní není práce na poloviční úvazek. 
Spisovatelem jsi dvacet čtyři hodin denně. Nikdy nemáš volno. Stále jsi 
v pohotovosti, vyčkáváš, číháš na myšlenku, na výraz, na povahový rys, 
který by mohl posloužit jako předloha pro nějakou postavu.“

Toto je článek na březen – měsíc čtenářů, ale Vy i my víme, že pro nás 
je březen po celý rok. Ať se Vám daří.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová

Vizualizace Knihovny Jiřího Mahena

Kostel s rybníkem před rokem 1900
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Na počátku 20. století byl rybník zčásti zavezen a v r. 1926 zde byl měs-
tem Brnem zbudovaný krásný park, z něhož k vodní ploše vedlo široké 
schodiště. Nad rybníkem se skláněly mohutné smuteční vrby a na vodní 
hladině kvetly lekníny. Večerní skřehotání žab tenkrát nikomu nevadilo.

     Koncem šedesátých let uplynulého století začal rybník z nedostatku 
potřebné péče a údržby chátrat. I přes protesty místních starousedlíků, 
kteří si přáli rybník zachovat, byl z  hygienických důvodů zrušený 
a postupně zavezený. Stalo se tak právě před padesáti lety. 

Ludmila Ulrichová 

Právě dnes 100 let tomu jest... 
BŘEZEN 1921
Dne 8. března proběhla v Brně oslava 71. narozenin prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka. Oslavu zahájilo 12 dělových ran dělostřeleckého 
pluku na Špilberku. Poté prošly centrem města vojenské oddíly brněnské 
posádky, slavnostní přehlídka byla ukončena na  náměstí Svobody. 
Na školách se v tento den přednášelo o životě a díle T. G. M.
Dne 10. března vešla v  platnost mezinárodní Brněnská smlouva 
(podepsaná 7. června 1920 v Brně). Jednalo se smlouvu mezi Republikou 
československou a rakouskou o státním občanství a ochraně menšin. 
Dne 13. března se v  Brně konala ustavující schůze Společnosti pro 
výzkum dítěte. Prvním předsedou se stal MUDr. Edward Babák. Sdružení 
si jako cíl vytklo “starati se o tělesný a duševní rozvoj dítěte, ve školách, 
v  rodinách a  veřejném životě”. Ve  své době patřilo k  nejvýznamnějším 
pedagogickým vědeckým sdružením v  Československu. Pořádalo 
přednášky pro rodiče, kteří mohli diskutovat o výchově dětí s odborníky. 
Po válce činnost pomalu ustávala, až v březnu 1950 byla členy výboru 
ukončena zcela.
Stejného dne byl zahájen první zemědělský trh v Brně. Byly zde vystaveny 
hospodářské stroje, které bylo možno zakoupit za  zvýhodněné ceny. 
Dále mohl návštěvník získat informace o  šlechtění a  ochraně rostlin, 
o semenech, hnojivech, krmivech a podobně.
Dá se říci, že 20. března před 100 lety žilo Brno během. Konal se totiž 
Středoškolský běh Brnem. Trať měřila 3  447 m. Závodníci ze středních 
škol, Sokola a  dalších sportovních klubů proběhli od  Besedního domu 
ulicemi Husovou, Údolní, Obilním trhem, Tivoli a  Kotlářskou a  cíl 
byl na  náměstí Svobody. Závodu přihlíželo více než 10  000 diváků. 
V dobových novinách se můžeme dočíst, že počasí, ač závodu nepřálo, 
nadšené sportovce neodradilo.
Dne 21. března došlo k tragédii v Oslavanech. Při výbuchu metanu v dole 
Kukla zahynulo 24 horníků a  17 jich bylo zraněno. Hned následujícího 
dne bylo zahájeno vyšetřování. Tehdy se dospělo k  závěru, že výbuch 
byl způsoben poškozeným krytem lampy, resp. plamenem z ní. Doličná 
lampa č. 71 se na čas dostala i do ivančického muzea. Později se objevily 
výpovědi svědků, že nehodu zavinil jiný horník, který prý někdy v dole 
i  kouříval. Každopádně toto důlní neštěstí vedlo k  pozdějšímu zákazu 
používání benzínových lamp.
Dne 24. března bylo všech 24 zahynuvších horníků pohřbeno. Tři měli 
pohřeb v  Čučicích, ostatních 21 v  Oslavanech. Dle dobových údajů se 
pohřbu zúčastnilo mnoho tisíc osob z místa i dalekého okolí. Jen z Brna 
byl vypraven vlak s 2 000 lidmi. Lidové noviny k tomu dodávají: „Nebýti 

agitačních nechutností některých komunistických vůdců, byl by býval 
pohřeb opravdovým projevem úcty k padlým hrdinům práce.”
Dne 25. března byly zveřejněny výsledky sčítání lidu za Brno. Ve Velkém 
Brně tedy tehdy žilo 221 739 osob - 107 269 mužů a 114 470 žen. Z toho 
156  536 československých státních příslušníků, 56  222 Němců a  2  935 
Židů.
Dne 27. března došlo v  Maďarsku k  prvnímu pokusu bývalého císaře 
Karla l. o monarchistický převrat. Naše republika, Rumunsko a Království 
Srbů, Chorvatů a  Slovinců 30. března Maďarsku oznámily, že si vynutí 
Karlův odchod i  vojensky, pokud to nebude dobrovolné. V  dubnu se 
poslední císař Karel l. vrátil do vyhnanství do Švýcarska.
V  neděli 27. března byla v  Brně v  Uměleckoprůmyslovém muzeu 
na Husově ulici zahájena výstava Tvrdošíjných (umělecká skupina založená 
roku 1918, rozpadla se v roce 1924). A tak mohli návštěvníci na vlastní 
oči zhlédnout díla malířů Špály, Čapka, Zrzavého, Kremličky, Filly, Šímy 
a dalších, kteří dnes patří mezi naše nejvýznamnější a nejoceňovanější 
umělce.

Z Lidových novin: 
Pátého března přinesly Lidové noviny zprávu psanou v lehce ironizujícím 
tónu. V Moskvě rozhodli, že 8. březen se bude slavit jako mezinárodní den 
dělnic, aby mohly dostatečně „napnouti své síly ke zvýšení pracovní své 
výkonnosti. Nutno osvoboditi ženy od prací s dětmi a v domácnostech. 
Za tím účelem třeba utvořiti rozsáhlou síť dětských opatroven...” Lidové 
noviny k  tomu poznamenaly, že kdysi bývalo cílem dělnického hnutí 
naopak omezení práce žen. V Rusku to mají jinak už hodně dlouho...
To ale není nic oproti jiné březnové zprávě z  Kyjeva. Kyjevská herečka 
P. M. Žurkovskaja-Duvanová měla recitovat rudým gardistům. Vybrala si 
však verše namířené proti sovětské vládě. Zasedla komise a ta herečku 
odsoudila k trestu smrti zastřelením.
A malá ukázka, jak se „dbalo” před 100 lety na soukromí. Dne 8. března 
se mohli čtenáři v novinách dočíst o nešťastném pokusu o sebevraždu 
mladých milenců v  aleji v  Pisárkách. Sice přežili, ale i  tak se o  nich 
dozvědělo celé Brno, oba nešťastníci byli v  tisku představeni jménem, 
věkem, povoláním, přesnou adresou...
A z černé kroniky: „Lupič dámských taštiček. Neznámý lupič dámských 
taštiček, který pracoval v Brně v ulici Lipové, změnil své působiště. Ukradl 
jedné paní taštičku tak, že jí ji vytrhl z ruky a uprchl do polí. Lupič nosí 
vojenský stejnokroj a jeho specialitou jsou dámské taštičky. Je zajímavo, 
že loupí jen na ulicích, které jsou s jedné strany zastavěny domy, což mu 
umožňuje bezpečný útěk.”

Zdrojem mi byly různé internetové encyklopedie, wikipedie, dobové Lidové noviny 
apod.

                              Mgr. Dana Malíková

Pohled na náves s rybníkem z věže kostela r. 1929 Pohled na rybník koncem 50. let 20. století Park s rybníkem, 30. léta 20. století



Bruslení v Zamilcu
Je to již řada let, co se v  Zamilovaném hájku 

naposledy bruslilo. Tuto pro Zamilec nostalgickou 
aktivitu jsem již delší dobu chtěl oživit a tím navázat 
na  jednu krásnou řečkovickou tradici. Proto jsem 
letos podpořil myšlenku 1. náměstka primátorky 
Petra Hladíka, který napuštění Zamilovaného hájku 
zařídil. Samotné napouštění s sebou neslo několik 
komplikací, ale výsledek určitě stojí za to! Spousta 

místních i přespolních zde může bezpečně bruslit a užívat si tak naplno 
zimních radovánek. 

Vzhledem k  tomu, že se nejedná o  trvalou vodní plochu, probíhá 
zamrzání hladiny jinak než na  klasickém rybníku. To nesnižuje její 
bezpečnost, pouze ovlivňuje estetiku. Je potřeba dodržet určité postupy, 
aby byl led co nejhladší a nevznikaly na něm praskliny. V letošním roce 
jsme si ověřili, že je Zamilovaný hájek pro bruslení vhodným místem. 
Váš obrovský zájem mě neuvěřitelně těší, a proto slibuji, že nasbíraných 
zkušeností v příštích letech využijeme k zajištění co nejlepší kvality ledu. 
Do  budoucna také chystáme další zlepšováky, které přispějí k  pohodlí 
bruslařů. Spolu s  Petrem Hladíkem připravujeme například dodání 
laviček pro snadné přezouvání či údržbu ledu mobilní rolbou, kterou má 
město Brno k dispozici. 

Pokud jste letošní bruslení nestihli, nezoufejte. V  příštím roce s  na-
puštěním na zimu opět počítáme, a  jestli bude mrznout, užijete si zde 
krásného bruslení.

Petr Bořecký, Váš zastupitel

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

6 ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI

Bruslení v Zamilci
Zamilovaný hájek je letošní zimu velmi v  kurzu, a  to díky možnosti 

bruslení, což je něco, co tu nebylo několik desítek let. Je skvělé, že 
právě v  tomto složitém období nám příroda pomohla a že jsme mohli 
Zamilec využít k povolené sportovní aktivitě – ti starší vzpomínají, mladší 
poznávají.

Mnozí se jistě ptají, jak k  tomu došlo. Od  správce retenční nádrže 
(Lesy města Brna, a. s.) jsme zjistili, že k  zaplavení retenční nádrže 
došlo při běžné manipulaci s  povrchovou vodou (dle manipulačního 
řádu) a  vlivem klimatických podmínek (dostatečně intenzivní srážky), 
kdy došlo k zaplavení retenční plochy. Po dohodě s vlastníkem nádrže 
a  vodoprávním úřadem pak tento stav zůstal zachován pro případné 
bruslení, což se nakonec díky počasí podařilo. Nejdříve se v  Zamilci 
bruslilo v období kolem 20. ledna, poté v období kolem poloviny února. 
Zatímco v prvním případě byl led tenký, ale rozsáhlý, ve druhém případě 
byl o  mnoho silnější, avšak zaplavená plocha byla o  poznání menší. 
Obzvláště ve  druhé bruslicí periodě se však do  Zamilce sjížděli lidé 
z celého Brna a návštěvnost byla velmi vysoká. Správce nádrže nicméně 
upozornil, že mimořádná manipulace (tedy ponechání napuštěné 
retenční nádrže) představuje mimořádný krok, který bude následně 
vyhodnocen. Rozhodnutí, zda bude tato mimořádná manipulace 
v budoucnu opakována, je opět na vlastníkovi a správci nádrže. Osobně 
jsem však správci nádrže tlumočil velmi pozitivní reakce na  tento krok 
a  předpokládám, že nebudu sám, kdo bude doufat v  jeho opakování 
i v příštích letech.

Ondřej Vít, zastupitel
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Brašnářství Ylka
Banskobystrická 162 
(zastávka tramvaje č. 1 Kořískova)

Opravy, výroba a prodej kožené galanterie.
Příjem oprav obuvi a textilu.

Otevírací doba 
PO a ČT / 9-12  13-18

Napsat nám můžete na 
brasnarstviylka@seznam.cz 

nebo zatelefonovat na číslo  
604 590 306

Výměna zipů, zámků, držadel u kabelek,  
aktovek, batohů (i nekožených).

Zkracování opasků na míru, výměna spon.
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Lidé mohou nahlédnout do všech  
areálů DPMB. Virtuálně v rámci  
Roku otevřených dveří

Dopravní podnik města Brna 
veřejnosti zprostředkovává pro-
hlídky svých areálů. V  průběhu 
roku na  novém webu prohlid-
ky.dpmb.cz postupně zveřejní 
na 50 videí z různých pracovišť, 
od  vozoven přes dispečinky až 
po měnírny elektrického napětí. 
Zájemci tak mohou v  prosto-
rách DPMB strávit zcela bezpeč-
ně celé hodiny.

V  průběhu celého roku zveřejní DPMB na  webu každý měsíc jednu 
až dvě prohlídky, jako první se zde objevily hned na  Nový rok záběry 
z  nové haly denního ošetření a  očisty v  Pisárkách a  z  místní vozovny. 
Během roku pak fandové dopravy tímto způsobem navštíví vozovny 
Medlánky, Husovice, Komín, ústřední dílny, sídlo DPMB na Novobranské, 
měnírnu v Králově Poli, energetický dispečink na Radlasu a další. Videa 
začal DPMB pomocí dronu pořizovat v říjnu loňského roku a bude v tom 
pokračovat do poloviny roku 2021.

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a. s.

MOJE BEZPEČNÁ 
ADRESA

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 1:

Mechanické zábranné systémy (dveře, zámky, cylindrické vložky, 
kování atd.), jsou řazeny do RC tříd – 1 až 6.

Víte, co vyjadřují RC třídy a které z nich jsou doporučené  
pro zabezpečení bytů a domů?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské 
policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou 
slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát 
můžete praktické dárky pro 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/. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:

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

str. Luboslav Fiala 
Tel.: 548 210 035, e-mailu: luboslav.fiala@mpb.cz.

MŮJ DOMOV –  
MOJE ODPOVĚDNOST

O bezpečí našich domovů se musíme přičinit zejména 
my sami. Záleží především na  nás, koho si do  svého 
domova pustíme a jak svůj domov zabezpečíme. Systém 
represe a  trestní spravedlnosti určitě hraje důležitou 
úlohu při zajišťování bezpečí občanů, nicméně existuje 
mnoho opatření, která můžeme udělat my sami.  

I přesto, že v loňském „covidovém“ roce zaznamenala policie snížení 
nápadu trestné činnosti, evidují policejní statistiky 165 525 skutků. Je to 
sice o téměř 34 000 trestných činů méně než v roce 2019, nicméně pořád 
jde o číslo poměrně vysoké. Krádeže spáchané vloupáním do bytů, domů 
a  dalších objektů se na  celkovém nápadu podílí 12,5 %. To znamená 
20 661 útoků na naše domácnosti a další objekty. 

Na  webových stránkách https://kriminalita.policie.cz/ můžete 
průběžně sledovat vývoj kriminality v lokalitě, ve které žijete. I to pro vás 
může být motivací pro rozhodnutí zda a  jak zlepšit zabezpečení svých 
domovů.

Zpravidla 30 % pachatelů překonává násilím dveře a  15 % vniká 
do  objektů oknem. Nejčastěji pachatelé překonávají rámy, křídla 
a zárubně oken a dveří (27 %). Následují visací a lankové zámky (13 %). 
Zhruba na stejno vyjdou útoky na cylindrické vložky a skleněné výplně 
oken a dveří (10 %). 

Policie disponuje podrobnou analýzou evidovaných vloupání 
a způsobů, kterými jsou spáchány. A právě z nich vychází i preventivní 
doporučení, která se snaží strážníci a policisté veřejnosti prezentovat. 

Prevence kriminality ale není jen o tom, jak zvýšit obtížnost překonání 
mechanických nebo elektronických zabezpečení bytů a domů, ale i tom, 
jak dalece je veřejnost všímavá, rozhodná a  informovaná. Jak dalece 
dokáže spolupracovat s policií a jak dalece si dokáží lidé v sousedství být 
nápomocni.

Luboslav Fiala, Preventivně informační oddělení, Městská policie Brno

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 
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Distanční výuka očima  
ředitele školy  
ZŠ Novoměstská 21

Máme za sebou čtyři měsíce distanční výuky. 
Co nám to vzalo a dalo?

Situace, ve které se ocitla celá Evropa a vlastně 
celý svět od  poloviny března, postavila i  učitele, 
žáky a jejich rodiče do zcela jiné roviny. Přemýšlel 
jsem, jak by podobná výuka na  dálku vypadala 
před pár lety, a moc jsem si to představit neuměl.

Naštěstí v dnešní době internetu existují nástro-
je, které umí na podobnou situaci reagovat. 

Ovšem doslova přes noc se rodila výuka na dál-
ku - a během prvních týdnů března loňského roku to bylo opravdu dost 
hektické. Učitelé pro komunikaci se žáky i rodiči využívali různé platfor-
my a  aplikace, což se pro dlouhodobější řešení distanční výuky jevilo 
jako nevhodné. Jako další riziko pro úspěšnou realizaci distanční výuky 
se jeví absence metodické podpory pro rodiče žáků, ačkoliv vzhledem 
k náhlosti situace spolupráce v naší škole probíhala aktivně s pozitivním 
přístupem k řešení vzniklých problémů. 

V  začátcích distanční výuky zajišťoval komunikaci s  rodiči i  žáky in-
formační systém školy Edookit. Později se k této páteři přidávaly školní 
e-maily a práce na online výuce v programech jako Whats App, Skype 
nebo Hangouts. 

V současnosti, tedy od října 2020, používáme prostřednictvím našich 
učitelů jednotnou platformu Google, tedy Google Classroom a Google 
Meet, která nám umožňuje dlouhodobější řešení distanční výuky - jeví se 
jako velmi vhodná. Při tomto způsobu výuky dochází k častějšímu kon-
taktu s rodiči a individuálním konzultacím, a tím i k častější zpětné vazbě 
na způsob vedení distanční výuky.

Bez podpory rodičů by distanční výuka vůbec probíhat nemohla. 
Tímto bych jim chtěl opravdu moc poděkovat! Dobře si uvědomuji, kolik 
problémů jim to přináší. Chtěl bych poděkovat také všem pedagogům, 
pro které tento styl výuky představuje mnohem větší zátěž a nasazení 
než běžná výuka. Samozřejmě děkuji i  žákům naší školy, protože jsou 
na jejich samostatnost a odpovědnost kladeny mnohem vyšší nároky.

Co distanční výuka z mého pohledu přinesla?
•	 Širší	využívání	školního	informačního	systému	EDOOKIT,	s pozdějším	

přechodem (říjen 2020) na Google Classroom a Google Meet.
•	 Raketový	vzestup	a posun	ve využívání	soudobých	informačních	

technologií žáky i učiteli.
•	 Daleko	větší	míru	samostatnosti	a odpovědnosti	žáků	za vzdělávání.
•	 Potvrzení	toho,	že přímý	kontakt	učitelů	s žáky	je	nenahraditelný	

a nepřenosný do virtuálního světa.
•	 Dobrý	pocit	z toho,	že společně	to	zvládneme.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

Poděkování ze ZŠ Horácké náměstí
Děkujeme všem za  účast na  přednášce pana Haldy „Dítě není malý 

dospělák a dospělák nemá být velké dítě“ i za finanční příspěvek v cel-
kové výši 23 466 Kč, díky kterému má zajištěné jídlo na další školní rok 
51 dětí v rámci projektu Mary´s Meals. V neposlední řadě patří také velké 
poděkování panu Haldovi za skvělou přednášku i umožnění sbírky pro 
daný projekt. Přikládáme také děkovný dopis organizace Mary´s Meals.

Učitelé ZŠ Horácké náměstí
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Nabízím terapie EFT 
emoční technika svobody

V rámci Řečkovic po dohodě 
přijdu k vám domů. 

Tel.: 608 113 890

VAŠE GRAFIKA

 VAŠE TISKOVINY

 VAŠE BANNERY

 VAŠE WEBOVKY

 VAŠE REKLAMA

KAP CZ, s.r.o.,  
Cupákova 6, Brno – Řečkovice

www.kapcz.cz • info@kapcz.cz • tel.: 539 015 900

NO PROBLEM
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TERMÍNY:
18.7. - 31.7. 2021 - 7 100 Kč
18.7. - 24.7. 2021 - 4 970 Kč
25.7. - 31.7. 2021 - 4 970 Kč

pro dě� 7 - 15 let

ANGLICKÝ TÁBORANGLICKÝ TÁBOR

RS NESMĚŘ u Velkého
Meziříčí

Pojď se s námi
vydat na výpravu
do divoké džungle s
táborem ALOHA!
Čeká tě tu velké
dobrodružství,
mnoho her,
dopolední výuka
anglič�ny, skvělá
parta a mnoho
dalšího.

ALOHA
CAMP

www.alohacamp.cz info@alohacamp.cz +420 724 251 529

DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice, www.helceletka.cz/domino

Vážení klienti, 
příznivci našich aktivit, rodiče a děti,

minulý půlrok jsme z důvodu znemožnění potkávat se osobně v dílnách 
přešli u  některých našich kroužků na  možnost distančního vzdělávání. 
Umožňuje nám to takto se s dětmi setkávat alespoň v online prostoru. 
Naše setkávání jsou akční a  interaktivní, vyrábíme a  tvoříme. Děti se 
rozhodně nenudí. Vysíláme přes aplikaci Google Meet. Připojení je velmi 
jednoduché, v podstatě na jedno kliknutí.
Za  půlrok jsme se hodně naučili.  A  ano, máme dokonce i  keramiku, 
výtvarky a šití online.
Některé kroužky jsou spojeny s vyzvednutím balíčků s materiálem, jiné 
jsou připraveny tak, aby byly nenáročné na materiál.
Náš přehled online aktivit, které připravujeme s  kolegy z  Helceletky,  
naleznete na našem webu: www.helceletka.cz.

Sledujte náš web a FB, kde sdílíme inspiraci z tvorby a našeho dění, 
nabídky zajímavých akcí a dílen.
Více informací: Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

ZÁPIS

TEREZY NOVÁKOVÉ 
64 BRNO ŘEČKOVICE

pátek  16. dubna 2021 od 16 do 18 hodin
sobota  17. dubna 2021 od 9 do 11 hodin

PŘESTUP DO 2., 3. A 4. ROČNÍKU JE MOŽNÝ. 
www.zseduard.cz

DO 1. ROČNÍKU 2021
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Nabízím zahradNí práce meNšího rozsahu,
úprava předzahrádek, poradenství, stříhání,  

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

Úprava hrobových míst na Řečkovickém hřbitově.
Tel.: 608 113 890



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Neházejte krmení holubům
Brněnská vyhláška 

o čistotě (č. 10/2010) sice 
přímo nezakazuje krmení 
holubů, ale rozhazování 
krmiva na  veřejných 
prostranstvích považuje 
za  znečišťování. Někteří 
lidé tak přesto činí 
(nyní jsme zaznamenali 
stížnost na takové jednání 
v  sídlišti v  ul. Renčově 

a v ul. Kunštátské), a kromě holubů tak přikrmují rovněž potkany. Oba 
tyto živočišné druhy přitom přenášejí řadu nákaz i cizopasníků.

V  důsledku krmení pak dochází k  místnímu přemnožení, či spíše 
shromažďování holubů, kteří obtěžují lidi a  znečišťují jak veřejná 
místa, tak i nemovitosti, na kterých usedají a hnízdí. Vznikají tím škody 
na majetku a zvyšují se výdaje na úklid. Zdánlivě dobrý skutek, za který 
„krmiči“ holubů své jednání mylně považují, navíc vede k  záporným 
a odmítavým postojům lidí, kteří popsanými nežádoucími jevy strádají. 
Ti pak někdy požadují, aby byli holubi zabíjeni.

K tomuto krajnímu řešení naše městská část zatím nepřistoupila, ale 
v  loňském roce objednala opakované plašení holubů  pomocí dravých 
ptáků ve středisku Vysočina a okolí. Aby problém s holuby nenarůstal, 
je žádoucí přestat s  jejich přikrmováním jak na  veřejnosti, tak i  třeba 
na domovních balkónech. Na budovách je pak dobré v případě potřeby 
odborně umístit bodce a sítě, které usedání a hnízdění holubů brání.

Ing. Jan Klement, OŽP

NOVINKY ZE STAREZ SPORT 
www.sportujemevbrne.cz

DARUJME KREV PRO BRNO 
Darujte krev nebo některou z  krev-
ních složek ve FN Brno nebo FN u sv. 
Anny v  Brně a  získejte dárkové po-
ukazy na  naše sportoviště! V  rámci 
dárcovské soutěže “4,5 dl pro život”, 
kterou pořádá statutární město Brno 
v  rámci kampaně „Darujme krev pro 
Brno“, můžete nyní vyhrát poukazy 
na  naše sportoviště v  hodnotě 500 

nebo 1 000 Kč. Losování výherců je plánováno na květen 2021.
Do soutěže je nutné se zaregistrovat na webu akce.
Více informací - https://darujmekrev.brno.cz/darcovska-soutez/

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NEJEN NA RIVIÉŘE
Oblíbené letní pohybové příměst-
ské tábory, které společnost STAREZ 
– SPORT, a. s., každoročně pořádá 
na koupališti Riviéra, se letos rozšířily 
i  na  Bazén za  Lužánkami a  do  Měst-
ských hal Vodova. Na  táborech 
děti zažijí spoustu zábavy na  souši 
i  ve  vodě, podniknou rozmanité vý-
lety do přírody i za poznáním. Tábory 

jsou určené dětem ve věku od 6-12 let, pro plavce i neplavce. Pro děti 
jsou zajištěny svačinky, teplý oběd i celodenní pitný režim. Cena za jeden 
turnus je 2 600 Kč/dítě.
Konání i průběh táborů může ovlivnit aktuální vývoj epidemie. Pokud se 
tábor neuskuteční, vrátíme přihlášeným celou zaplacenou částku.
Více informací včetně přihláškového formuláře naleznete na primestak.
sportujemevbrne.cz.

Ing. Jaromír Krejčí
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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
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
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.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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
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
PRODÁM GARÁŽ 19 m2, k.ú. Řečkovice v lokalitě „Cihelna“. 
V případě zájmu volejte tel. 603577203.
Garážové stání na ul. Uprkova pronajmu – Tel: 777 855 851
KOUPÍM BYT 2+1 nebo 3+KK před i po rekonstrukci. Spěchá,  
financování hotovostí. 778 555 356, Irena.
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  
KOUPÍM starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený  
k rekonstrukci - jsem přímý zájemce. Tel: 601 270 860
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
DOUČÍM ITALŠTINU začátečníky, středně pokročilé nebo  
konverzaci. Možnost i výuka online. Tel: 777 595 892
Reflexní a uvolňující aroma MASÁŽE v pohodlí Vašeho domova  
a HLÍDÁNÍ DĚTÍ. T: 724 976 317
Nabízím čerstvá domácí VEJCE z volného chovu, po Brně možnost 
dovozu až do domu – T: 604 812 425, biancatrade@seznam.cz
Internetový obchod v Brně–Řečkovicích, Horácké náměstí,  
přijme na DLOUHODOBOU BRIGÁDU tyto pracovníky:  
– administrativní pracovnici – práce 3x týdně  
(po, út, čt, 8.30 - cca 11.30 hod.).  
– řidičku/če na svoz zboží (velikost IKEA tašky), od dodavatelů  
z Brna do balírny na Horáckém náměstí. Práce 3x týdně, denně  
cca 3hodiny, praxe v řízení os. automobilu po Brně.  
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, Tel.: 722 959 021 
Sympatickou kamarádku na dopolední procházky HLEDÁ  
55/177 učitel ZUŠ. Tel. 721 221 616
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Jak dále s kopcem Zápaď?
Kopec Zápaď a  jeho okolí jsou pro mnohé Řečkováky synonymem 

odpočinku a  relaxace a  místem, kam se rádi vracíme. V  současné době 
se však vzhledem k návrhu nového územního plánu poměrně živě jedná 
o  tom, jak bude tato lokalita vypadat v  nejbližší budoucnosti. Ve  hře 
jsou tři varianty, které si níže stručně popíšeme. Uvedené změny se 
týkají ploch zahrádek kolem vrcholu kopce a  vodojemu (tzv. rozvojová  
plocha R-4). 

První variantou je kompletní změna ploch zahrádek v  této lokalitě 
na  plochu bydlení. V  rámci Územní studie z  roku 2018, která využití 
lokality prověřovala, by zde tak mohly vzniknout 3 nové ulice a přibližně 
120 rodinných domů. S  touto variantou, minimálně ve  smyslu změny 
na plochu bydlení, počítá současný návrh nového územního plánu. 

Druhou variantou je změna ploch zahrádek na  plochu obytnou 
pouze v lokalitě při ulici Lacinově, tedy cca 1/3 celkové plochy zahrádek. 
To znamená, že reálně by zde mohla vzniknout jedna nová ulice mezi 
vodojemem a ulicí Úlehle. Tato varianta se zdá zatím nejpravděpodobnější 
- i vzhledem k  tomu, že naše MČ podala připomínku, ve které požaduje 
plochu bydlení zmenšit právě pouze na  tuto velikost. To by znamenalo 
vznik cca 35 rodinných domů a více než nových 140 obyvatel (dle Územní 
studie z roku 2018).

Ve hře je ovšem stále i třetí varianta, kterou je zachování statu quo, tzn. 
ponechání plochy zahrádek v současné velikosti. Tuto variantu podporuje 
i většina místních obyvatel z okolních ulic, kteří také již dvakrát podali vůči 
návrhu změn v  územním plánu námitky prostřednictvím zmocněného 
zástupce veřejnosti, kdy každá z  námitek měla vždy přes 300 podpisů 
občanů převážně z  dané lokality. S  danou možností se nabízí realizace 
některých navazujících projektů, jak zahrádky dále využít, se kterými přišli 
sami místní. Např. zpřístupněním ploch, které vlastní město, a vytvořením 
veřejně přístupné zeleně či některými dalšími kroky.

V  této souvislosti se musíme racionálně zamyslet, zdali tento kopec 
chceme zachovat v jeho nynější podobě, nebo zde stavět. Je otázkou, jestli 
by současnou bytovou krizi v Brně vyřešila výstavba právě na Západi, která 
je diskutabilní jednak z  hlediska dopravní dostupnosti, dále z  hlediska 
narušení klidové a rekreační zóny a také z pohledu majetkových vztahů. 
Musíme uvážit, že je zde jediná příjezdová cesta, která je nevyhovující 
svojí šířkou (cca 4 metry) i  sklonem vozovky, dále by se zde výrazným 
způsobem narušil významný krajinný prvek, který tvoří zelený horizont 
vrcholu Západi, a  tím i  rekreační ráz lokality. Samotné pozemky jsou 
potom ve vlastnictví jak města, tak i soukromníků, kteří mají na výstavbu 
zcela protichůdné názory. 

Když také uvážíme, že naproti  kasárnám vyroste mnohonásobně 
větší obytný soubor, zdá se být výstavba na Západi v kontextu Řečkovic 
poněkud nadbytečná. Nehledě na to, že zde zanikne celá řada zahrádek, 
které taktéž plní svoji environmentální i  sociální funkci. Jistě v  této 
souvislosti můžeme namítat, že je nesouhlas se změnou územního 
plánu a  následnou výstavbou pouze sobecká aktivita místních, která je 
také obecně označována jako NIBMY (not in my back yard – nesouhlas 
s  výstavbou v  okolí mého obydlí). Na  druhou stranu povolením jakékoli 
stavební realizace na vrcholu kopce vznikne precedent, a může se otevřít 
možnost potenciální další výstavby dále za vodojem. 

Můžeme stále polemizovat o rozvoji obce a potřebě nových možností 
bydlení, nesmíme ovšem zapomínat na  to, že potenciální výstavbou 
rodinných domků se sice vyřeší bydlení pro několik desítek jedinců, ale 
dojde k narušení vzácného ekosystému Západi. Je málo takovýchto lokalit, 
které jsou takto izolované od okolí a udržují si svůj přírodní ráz. Uvažovanou 
zástavbou a  přijetím nového územního plánu může být tato výjimečná 
lokalita navždy poškozena, a to i pro budoucí využití jako rekreační zóny. 
V případě zájmu o danou problematiku mě můžete kontaktovat e-mailem 
na adrese staud@zdravereckovice.cz.

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva MČ

Pořadatelsky zvládnutá “bublina”
Nejenom po  sportovní stránce lze hodnotit vystoupení 

královopolských basketbalistek v základní skupině eurocupu proti všem 
třem ambiciózním soupeřkám pozitivně, ale také z  pořadatelského 
hlediska odvedli organizátoři brněnské “bubliny” skvělou práci.

Přitom se o přiděleném pořadatelství (už to byl velký funkcionářský 
úspěch) dozvěděli až těsně před vánočními svátky a většinu důležitých 
legislativně-metodických podkladů obdrželi až na  začátku nového 
roku... Akci, na  jejíž přípravu je i  za  “normálních okolností” potřeba 
zhruba půl roku času zahájili královopolští činovníci Richard Foltýn 
a  Jaroslav Michálek dohodou o  spolupráci s  Českou basketbalovou 
federací a Národní sportovní agenturou. Bez jejich součinnosti by nebyla 
udělena vládní výjimka na  pořádání významných mezinárodních akcí 
v době nouzového stavu a nemohlo by dojít ani k zajištění vstupu všech 
zahraničních účastníků do ČR.

 Ve  FIBA schváleném hotelu Vista (dle vzdálenosti od  haly, úrovně 
nabízených služeb a zejména dle náročných proticovidových požadavků) 
musel mít každý tým (i představitelé mezinárodní basketbalové federace) 
vyhrazeno jedno celé patro a také samostatnou místnost na stravování.

 Neustálé testování všech účastníků „bubliny“, ale také všech 
organizátorů a  pomocných sil zajišťoval prostřednictvím společnosti 
IFCOR - klinické laboratoře - tým pana Konopky, vedený paní Kárníkovou. 
Po celou dobu turnaje bylo přímo před halou nebo hotelem provedeno 
okolo pětistovky PCR i  antigenních testů, při kterých vzhledem 
k dodržování všech striktních pravidel nakonec nemusel být ohlášen ani 
jeden pozitivní případ v  rámci uzavřeného hubu (jak se mezinárodně 
označuje český výraz bublina).

Sportovní hala musela splňovat také několik technických (záložní 
zdroj, úprava palubovky, LED panely) i  proticovidových (celková 
dezinfekce všech prostor haly a  částečná po  každém utkání) opatření 
včetně několika oddělených prostor pro jednotlivé týmy, rozhodčí, 
delegáty, organizátory, a hlavně zástupce médií (s minimální možností 
alespoň vzdáleného kontaktu s hráči či trenéry). 

 Nakonec si organizátoři od  všech zástupců FIBA, ale také 
od  všech zúčastněných týmů vyslechli obrovskou pochvalu za  zcela 
bezproblémový průběh a město Brno i Jihomoravský kraj, které konání 
této akce podpořili i  udělenou záštitou primátorky Markéty Vaňkové 
a hejtmana Jana Grolicha, můžou být právem hrdé, že v této prazvláštní 
době proběhla v našem regionu takto sportovně i mediálně významná 
akce.

 Veškeré dění přenášely živě čtyři televizní a  internetové 
společnosti současně (tři české a  jedna zahraniční) a  po  celý týden se 
události z  parádně vyzdobené městské haly Vodova objevovaly také 
v nejdůležitějších zpravodajských pořadech i reportážích - včetně hlavní 
zpravodajské relace ČT1 Branky-body-vteřiny (celkem čtyřikrát!) s  více 
než půlmilionovou sledovaností.

 Vedení KP Brno tímto děkuje všem, kteří byli jakkoliv nápomocni.
 Sportovní oddíl Basketbal SK Královo Pole

CERTIFIKÁT NA ODHAD 
TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

David Gablas          775 674 550 

Tento certifikát Vás opravňuje k vypracování odhadu ceny nemovitosti
v případě, že:

zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající

Odhad objednávejte telefonicky nebo  na e-mailu david.gablas@century21.cz
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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. 3. 2021. Zdarma. 

1+1 pár brýlových skel ZDARMA 
PRECIZNÍ MĚŘENÍ DIOPTRIÍ

NOVÁ KOLEKCE 

AKCE

Palackého nám. 2 • www.nekudaoptik.cz • tel.: 604 308 352

NVAŠE ŘEČKOVICKÁ OPTIKA

sleva platí na všechny druhy skel při zakoupení brýlových obrub
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Palackého nám. 9a • tel. 777 161 282
www.svadlena-reckovice.cz

VÝROBA A OPRAVA ODĚVŮ
DROBNÉ ZAKÁZKY

V ŘEČKOVICÍCH 

ROZVOZ a VÝDEJNÍ  OKÉNKO 
poLedNí meNu, pIzza, burGerY,  

sTeaKY, saLáTY, TĚsToVINY

obJedNáVKY na tel. 530 501 986  
otevřeno:  pondělí – pátek    10:00 - 20:00

                               o víkendu                  11:00 – 15:00

AKCE Pizza 3 + 1 ZDARMA
každý všední den 14:00 - 20:00 hod.  

o víkendu do 15:00 hod.
3x pizzu platíš a čtvrtou máš zdarma

(stejně drahou nebo levnější)

KOMPLETNÍ NABÍDKA JÍDEL NA NAŠEM WEBU 

www.svatovavrineckydvur.cz 
Palackého náměstí 79/9 621 00 Brno
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