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LEDEN 2020

Vážení spoluobčané,
v  lednovém čísle se každoročně 
věnuji rozpočtu městské části a  nej- 
významnějším akcím počínajícího 
roku. Finální rozpočet naší čtvrti 

schvalovalo zastupitelstvo tentokrát až po  uzávěrce tohoto vy-
dání, proto se mu mohu podrobněji věnovat až příště. Nicméně 
těsně před schválením už byl v době uzávěrky schválen rozpočet 
statutárního města Brna, ze kterého při tvorbě našeho rozpočtu 
nutně vycházíme. Na listopadovém zasedání zastupitelstva měs-
ta byly schváleny finanční transfery na  konkrétní akce jednotli-
vých městských částí, a to včetně investic do školství.

Schválený finanční transfer z  rozpočtu  města na  revitaliza-
ci Palackého náměstí činí téměř dvanáct miliónů korun. Díky 
tomu mohu s radostí potvrdit, že v roce 2020 budeme schopni 
celou akci zrealizovat a navázat tak na proběhnuvší práce včetně 
prostranství před kostelem a náměstíčkem s kašnou. Právě tato 
asfaltová silnice je nově provedena v kostce a celá plocha bude 
v souladu se zpracovanou studií volně přecházet do parku. Nově 
bude v této části vymezena obytná zóna za účelem preference 
chodců a  následně nasměrování parkujících aut do  zadní části 
náměstí na novou plochu pro parkování.

Z hlediska rozpočtu města jsme byli velice úspěšní také v ob-
lasti školství. Základní škola Novoměstská se díky transferu 
ve výši devět miliónů korun dočká rekonstrukce a zateplení stře-
chy. Ve školce v Tumaňanově ulici na Mokré Hoře se mohou těšit 
na tolik potřebné dokončení rekonstrukce školní zahrady, na kte-
rou nám město přispěje dvěma milióny korun.

Fakticky naší městské části významně přispěli také ti, kteří 
v rámci participativního rozpočtu města hlasovali pro návrh nové 
nafukovací haly na hřišti v areálu ZŠ Novoměstská. Celkem pro 
ni hlasovalo skoro tisíc osm set občanů, což je nejlepší výsledek 
v naší čtvrti za tříletou historii participativního rozpočtu. V Řeč-

kovicích díky tomu vyroste nová hala za téměř tři milióny korun. 
Jestli se ji povede zprovoznit už příští zimní sezónu, je samozřej-
mě s  ohledem na  náročný proces získání stavebního povolení 
otázkou, ale v každém případě už jsme pro to začali dělat spo-
lečně s  autory projektu maximum. Děkuji ještě jednou veřejně 
všem navrhovatelům projektů v naší městské části. Moc si vážím 
jejich času. Čím více takových lidí bude kolem nás, tím bude naše 
městská část silnější.

S přáním úspěšného vstupu do roku 2020
Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty

Na své 15. schůzi 4. 12. 2019 rada městské části:
■ doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu 

na rok 2020,
■ schválila s účinností od 4. 12. 2019 nájemné/pachtovné z pozemků 

v k. ú. Řečkovice a k. ú. Mokrá Hora u nově uzavíraných nájemních/
pachtovních smluv ve výši: 

 pozemky mimo rekreační oblasti a zahrádkářské osady nesloužící 
k  podnikání, plochy zastavěné rodinnými domy, zahrádky 
za rodinnými domy, předzahrádky, dvorky – 40 Kč/m2/rok, 

 pozemky v  zahrádkářských osadách - Úlehle min.  8 Kč/m2/rok, 
Cihelna min. 10 Kč/m2/rok, K  Západi min. 12 Kč/m2/rok, Podhájí 
min. 18 Kč/m2/rok, Vodojem min. 14 Kč/m2/rok,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce nebytových prostor – zasedací 
místnosti zastupitelstva a  Síně Jana Hrušky v  objektu ÚMČ, 
s  Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Sejkorova 6, Brno, za účelem uspořádání akce „Vánoční anděl“ dne 
13. 12. 2019,

■ schválila nájemní smlouvu s panem Karlem Malanou na pronájem 
areálu bývalého pivovaru za účelem uspořádání akce „Řečkovická 
zabijačka“ dne 18. 1. 2020 a  současně souhlasila s  užitím znaku 
městské části v souvislosti s propagací a konáním uvedené akce, 

■ schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru a snížení 
platby za  užití uvedených prostor pobočnému spolku Klubu 
českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na  akce Černohorské 
šlápoty ve dnech 21. 2. – 22. 2. 2020, Lesnickým Slavínem ve dnech 
10. 4. – 11. 4. 2020, současně souhlasila s  užitím znaku městské 
části v souvislosti s propagací a konáním akcí Černohorské šlápoty, 
Lesnickým Slavínem a Brněnská podkova.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části

Na úpravu před kostelem naváže revitalizace parku
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Uvolnění bytu po neplatiči
V  souladu s  platnými pravidly pro přidělování bytů, která 

umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení 
dluhu po  předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje 
o uvolněném bytu:

Údaje o bytu – Novoměstská 39, byt č. 6, 2. nadzemní podlaží, 
velikost 2 + 1, celková plocha 61,55 m2 (kuchyň 12,0 m2, 1. pokoj 
17,3 m2, 2. pokoj 14,3 m2, předsíň 6,7 m2, WC 0,9 m2, koupelna 
2,6 m2, komora 2,5 m2, lodžie 3,55 m2, sklepní kóje 1,7 m2)

Výše dluhu –  samotný dluh 238.466,- Kč
 –  příslušenství dluhu ke 31. 12. 2019 18.785,- Kč

Termín pro podání žádosti do 10. 2. 2020

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka 
uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-
li zájemce úhradu větší části dluhu, případně i  příslušenství 
(nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově 
zvýhodněn. Žádost musí být podána na  příslušném formuláři, 
který je k  dispozici na  bytovém odboru ÚMČ nebo ke  stažení 
na  internetové adrese www.reckovice.cz v  rubrice „Aktuality“. 
Uhrazením dluhu dojde k  postoupení pohledávky novému 
nájemci, který tak vystřídá obec v  pozici věřitele a  může dluh 
vymáhat po vystěhovaném neplatiči.

Bližší informace je možné získat na  bytovém odboru ÚMČ, 
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719. 

Ing. Ivan Melichar, vedoucí bytového odboru  

Péče o veřejnou zeleň v roce 2020
 V  loňském roce, zejména v  létě, jsme zaznamenali některé 

podněty vás občanů, kterým záleží na udržitelnosti kvality veřejné 
zeleně v naší městské části. Většina z nich se shodovala s myšlen-
kami a nápady, které jsme měli i my. Bylo ovšem nutné je násled-
ně podrobně prověřit a analyzovat s našimi odborníky z Odboru 
životního prostředí. Ti provedli několik odborných šetření a prů-
zkumů, které vedly k  aktualizaci informací, poznatků, názorů  
a k vytvoření jakýchsi základních tezí ve dvou oblastech péče o ve-
řejnou zeleň v naší městské části, kterými bychom se chtěli řídit 
nejen v tomto roce, ale i v letech následujících. 

Květinové záhony v trávnících
•	 Kvetoucí	směsi	bylin	jako	náhrada	pravidelně	sečených	trávníků	

je v oblasti péče o veřejnou zeleň aktuální téma rezonující mezi 
laickou a odbornou veřejností.

•	 Cílem	 zakládání	 květnatých	 porostů	 je	 zvýšení	 estetické	
a  funkční hodnoty ploch veřejné zeleně a  zvýšení druhové 
rozmanitosti (diverzity) porostů. 

•	 Podle	 našich	 zjištění	 je	 druhová	 skladba	 travnatých	 porostů	
podobná druhové skladbě na  lučních a  pastevních porostech 
v okolí Brna. 

•	 V travnatých	porostech	na území	Řečkovic	se	běžně	vyskytuje	
řada kvetoucích bylin, jako jsou jetele, jitrocele, jestřábníky, 
kakosty, štírovník, čičorka, tolice, smetánka, sedmikráska, 
popenec, pastinák, řebříček a řada dalších.

•	 Uměle	 zakládané	 květnaté	 porosty	 vyžadují	 důkladnou	
a  poměrně nákladnou přípravu stanoviště s  počáteční péčí 
o  založený porost. Z  dlouhodobého hlediska ze založených 
květnatých porostů vymizí druhy, kterým dané stanoviště 

nevyhovuje a  druhové složení se časem přirozeně navrátí 
do podoby okolních porostů. 

•	 Zakládání	 porostů	 ze	 směsí	 kvetoucích	 druhů	 bylin	 bez	
přihlédnutí ke  stanovištním poměrům a  adekvátní následné 
péče v prostředí městské zeleně lze chápat jako dočasné řešení.

•	 Ke  zvýšení estetické hodnoty ploch veřejné zeleně jsme 
v  letošním roce na  podzim vysadili na  zkušební ploše 
(Palackého náměstí) přibližně 2500 kusů okrasných cibulovin. 
Jde o  kvetoucí vícebarevnou směs krokusů (šafránů), která 
by měla v  předjarním období ještě před nástupem hlavní 
vegetace vytvořit v  travnatých plochách kvetoucí barevný 
efekt. Po jejich odkvětu bude plocha standardně udržována 
sečením. V  případě, že se tento způsob zvýšení estetické 
hodnoty trávníků osvědčí, osadíme v příštím roce kvetoucími 
cibulovinami další vhodné plochy. 

Projekt revitalizace sídelní zeleně
•	 V následujícím	 roce	bychom	chtěli	 realizovat	 rozsáhlý	projekt	

revitalizace sídelní zeleně na  území vymezeném ulicemi 
Novoměstskou, Žitnou, a  Měřičkovou. Hlavním cílem tohoto 
projektu je kompoziční probírka a ošetření stávajících porostů 
dřevin situovaných na  veřejně přístupných plochách sídlištní 
zeleně ve vymezeném území. 

•	 U vzrostlých	stromů	bude	provedeno	jejich	odborné	arboristické	
ošetření, vybrané keřové skupiny budou zregenerovány, 
na  reprezentativních místech budou založeny nové trvalkové 
záhony nenáročné na  údržbu, k  doplnění stávajících bude 
vysazeno celkem 133 kusů našich domácích odolných druhů 
stromů. Vybudována budou tři broukoviště za účelem vytvoření 
vhodných stanovišť pro vzácné druhy hmyzu.

•	 Cílem	 revitalizace	 je	 celkové	 zvýšení	 biodiverzity	 oblasti	
a zkvalitnění prostředí pro život místních obyvatel. 

•	 Revitalizace	 sídelní	 zeleně	 přispěje	 k  vytvoření	 esteticky	
přitažlivějšího zázemí pro život obyvatel okolních domů, 
uživatelů veřejného prostranství a  v  městském prostředí 
přežívajících organismů. 

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Úspěch žáků ze ZŠ Horácké náměstí
Ve středu 4. 12. 2019 se čtyřčlenné družstvo žáků ze ZŠ Horácké 

náměstí zúčastnilo přeboru v  silovém čtyřboji. Závodilo se 
v  dynamických silových disciplínách, jako šplh na  laně bez přírazu, 
shyby na hrazdě, sedy a lehy za 30 vteřin a trojskok snožmo. Ačkoli 
v jednotlivcích se žáci na stupeň vítězů nedostali, v soutěži družstev 
zůstali neporaženi. První místo obsadili nejen v přeboru města Brna, 
ale i v konkurenci přihlášených škol z celého Jihomoravského kraje.

Helena Pavloušková
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Odborné přednášky populární formou 
lákají a budou pokračovat  

i v novém roce

Koncem listopadu se na  radnici městské části uskutečnila dal-
ší z pilotní série odborných přednášek, tentokrát s dr. Hrnčiříkovou 
z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity na téma zdravého 
stravování a životního stylu. Zájem o přednášku a téma byl velký sou-
dě i dle mnoha dotazů z publika, které paní doktorka zodpovídala bě-
hem přednášky, o přestávce i po skončení přednášky. Téma zdravého 
stravování a životního stylu je natolik rozmanité a významné, že jsme 
se vzájemně shodli na zájmu uspořádat další přednášky i v budouc-
nu. Pilotní cyklus odborných přednášek zatím ukázal rostoucí zájem, 
a  proto v  nich budeme pokračovat v  dalším roce s  novými tématy 
a hosty. Budeme samozřejmě rádi za vaši účast, ale také za zpětnou 
vazbu či návrhy témat, která by vás zajímala. 

Filip Hrůza, místostarosta

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

individual 90x130.indd   3 9.12.2019   18:41:52

Placená inzerce
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Řečkovický vánoční strom
V  pondělí 2. prosince se u  kašny na Vavřineckém náměstíčku tradičně shro-

máždily děti z mateřských a základních škol z Řečkovic a Mokré Hory a zaplnily jej 
spolu se svými rodiči a dalšími účastníky této každoroční akce. Úvodní slovo pro-
nesl a všechny přítomné přivítal starosta městské části Marek Viskot. Poté si všich-
ni mohli vyslechnout pásma jednotlivých koled a písní, naladěných již do blížící 
se vánoční atmosféry a připravených místními dětmi. Celou akcí skvěle provázel 
moderátor Jakub Uličník. V závěru byl pak slavnostně rozsvícen vánoční stromek. 

Filip Hrůza

Vážení a milí literární gurmáni,
máme za sebou Vánoce a oslavy Nového roku a vše se bude po-

malu vracet do starých kolejí. Hektické dny plné jídla, pití a slavení 
skončily a opět je před námi krásná zima, kdy si můžeme vzít knížku, 
zakutat se do tepla a číst si. Snad k vám byl Ježíšek štědrý a nějakou 
knížku vám nadělil, a kdyby ne, tak jsme tu my, vaše knihovna, kte-
rá se vám ráda o  dobré čtení postará. V  loňském roce jsme dostali 
od  městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora dotaci v  hodnotě 
16 000 Kč a celou jsme ji věnovaly na nákup nových knížek. Koupily 
jsme oblíbené knížky, které vám chyběly, případně díly do sérií, které 
jsme postrádaly. Dále naučnou literaturu, po  které se hodně ptáte, 
a  několik specialitek pro malé i  větší děti. Držíme se faktu, že čím 
pestřejší bude naše nabídka, tím lépe si vyberete to pravé. Za tento 
finanční příspěvek jsme obci velmi vděčné a doufáme, že i pro příští 
rok budeme moci s dotací počítat.

Některé knihy, téměř nečtené a  v  dobrém stavu, dostáváme 
od vás darem, ty potom používáme například jako odměny do růz-
ných soutěží. Naposledy to byl v listopadu Sametový kvíz, kdy jsme 
hodnotnou knihou odměnily tři vylosované dospělé a tři děti. Další 
soutěž o knižní ceny připravíme na Březen – Měsíc čtenářů.

A nyní již k našim tipům. K Vánocům se vrací nádherná knížka Jed-
lička se narodila, jejíž autorkou je Oksana Bula. Poznáme příběh 
narození zimní jedličky. Všechna mláďátka v lese se rodí na jaře nebo 
v létě. I malé jedličky. Ovšem jedna zvláštní jedlička vyroste až v zimě. 
A  nikdy se dopředu neví, na  kterém místě v  lese to bude. Laskavé 
vyprávění s krásnými obrázky je určeno našim nejmenším.

Knížku Strašidýlko Stráša napsala Alena Mornštajnová, která je 
známá bestsellery pro dospělé. I v dětském světě se jí ovšem podařilo 
napsat milou knížku. Představte si malé strašidlo. A teď si představte, 
že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak 
mu nikdo neřekne jinak než Stráša. Malý Stráša se skamarádí s klu-
kem Matějem a zažije s ním spoustu dobrodružství. Knihu doplňují 
krásné ilustrace Galiny Miklínové. 

Starším dětem je určená nová kniha Christophera Paoliniho 
Poutník, čarodějnice a červ, která se vrací k příběhům Eragona. Už 
je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov 
k založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s nekoneč-
nou záplavou úkolů: výstavbou pevnosti, dohadováním s dodavateli, 

hlídáním dračích vajec, jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými 
elfy. Vytržení z každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, ne-
čekaná návštěva a také vzrušující urgalská pověst, jež mnohé změní.

Dospělým můžeme doporučit dvě poslední knížky brilantního de-
tektivkáře Petera Maye, jehož příběhy jsou plné napětí od začátku 
až do konce. Tou první je Ochráním tě. V tomto detektivním románu 
se autor vrací do prostředí trilogie z ostrova Lewis. Manželé Niamh 
a Ruairidh	Macfarlaneovi	vlastní	hebridskou	 luxusní	oděvní	 značku	
Ranish	Tweed. Když se společně vypraví na služební cestu do Paříže, 
Niamh se nečekaně dozví o manželově poměru s ruskou módní návr-
hářkou	a vzápětí	se	stane	svědkem	toho,	jak	Ruairidh	i s milenkou	za-
hyne při výbuchu bomby. Zatímco se pařížští policisté i jejich skotští 
kolegové pouštějí do vyšetřování, Niamh se v žalu vrací domů na ost-
rov	Lewis.	Začne	se	probírat	vzpomínkami	na svůj	život	s Ruairidhem	
a zoufale se snaží odhalit, kdo by proti jejímu manželovi mohl něco 
mít. Francouzská policie mezitím vyloučí možnost teroristického 
útoku a místo něj se přiklání k vraždě. Hlavní podezřelé se na ostrov 
Lewis vydává sledovat detektivní vyšetřovatelka Sylvia Braqueová.

Ta druhá má název Pekingský rozparovač, a  je to šestý a závě-
rečný díl za  série Čínské thrillery. Vrahovy oběti jsou mladé, krás-
né a  odporně znetvořené. Veškerá pozornost se upírá na  velitele 
pekingského oddělení závažných zločinů Li Jena. Jeho nadřízení, mé-
dia i vyděšená veřejnost žádají rychlé výsledky. Americká patoložka 
Margaret Campbellová je přizvána, aby na těle jedné z obětí provedla 
pitvu. Její nález šokuje všechny, kdo na případu pracují. Krátce nato 
začne Li od vraha dostávat osobní dopisy a jeho život i kariéra se po-
malu rozpadají. 

Novinku si připravil i  Jussi Adler-Olsen, knížka má název Oběť 
2117, a  také Jana Poncarová, která velmi mile překvapila svými 
Podbrdskými ženami. Nyní přichází s  románem Eugenie, který je 
prý ještě lepší. Zkrátka máme se opět na co těšit.

Těšit se můžete i na dvě lednové akce. V úterý 21. 1.  od 16 do 17 
hodin je opět připraven BOOKSTART, tentokrát s úžasným dětským 
knihkupectvím Dlouhá punčocha. Zveme všechny maminky s rato-
lestmi 0–3 roky. Setkáme se již potřetí a určitě se vám bude u nás líbit. 

V pondělí 27. 1. od 15 do 17 hodin se budeme věnovat dětem 
i dospělým na akci Komiksem sem, komiksem tam. Přijďte si pro-
hlédnout pestrou škálu komiksů a také si vytvořit svůj vlastní. Fantazii 
a kreativitě se meze nekladou. 

Před časem jsme psaly o zákonu sněhové koule, o tom, jak se vše 
na sebe pěkně nabaluje, jak jsme rády, že k nám chodí stále stejní milí 
lidé a přibývají k nim další a další, a tak doufám, že nám tato čtenářská 
vzájemnost vydrží co nejdéle. Těšíme se s vámi na viděnou.

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY
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Čerti z Lipůvky
Na  první prosincový pátek při-
pravila radnice městské části 
představení pro děti v  podání 
Čertů z Lipůvky. V hodinu trvající 
podívané se divákům předvedli 
čerti, andělé, Mikuláš, a dokonce 
i koně. Ani mrazivé počasí nezka-
zilo návštěvníkům, kteří do areá-
lu bývalého řečkovického pivo-
varu zavítali, náladu a  všichni si 
odnášeli krásný zážitek.

Dana Filipi 



6 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Tobiáš Košir opět zlatý
V  posledním listopadovém týdnu proběhlo v  německém městě 

Riese	mistrovství	 světa	ve  stepu.	Tanečního	klání	 se	 zúčastnil	 i  šes-
tinásobný mistr světa v sólovém stepu Tobiáš Košir, se kterým jsme 
přinesli rozhovor v minulém čísle našeho zpravodaje. Tobiáš znovu 
uspěl a  již po  sedmé získal se svým sólem titul mistr světa. Tobiáš 
Košir je současně autorem choreografií, oceněných třemi zlatými, 
jednou stříbrnou a  jednou bronzovou medailí, které na  mistrovství 
předvedli jeho kolegové. 

Dana Filipi

SPOLEČENSKÝ PLES
8. 2. 2020 v 19.30 hodin
Pořádá:  TJ Sokol Řečkovice 

Kde:  sokolovna v Řečkovicích, Vážného 19

K tanci a poslechu hraje: 

Vstupné: 180 Kč, s večeří 300 Kč  

Předprodej vstupenek:  v sokolovně 15. 1. a 22. 1. 2020
od 17:30 do 18:30 hodin

PF 2020
Do nového roku 2020 vám přejeme spoustu veselých 

zážitků, šťastných vzpomínek a plno sil, zdraví  
a pohody. S poděkováním za vaši přízeň a chvíle 

strávené s námi v kroužcích, na akcích a táborech vám 
přeje vše nejkrásnější kolektiv lektorů DDM Frikulín. 

DDM Helceletka
Pobočka FRiKulíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463

Máme pro děti připraveny příměstské tábory:

POlOlETKY S TOČENíM NA KRuHu
PÁTEK 31. 1. 2020, 7:30-16:00
Oblíbená akce pro školáky o pololetních prázdninách.  
Výtvarné a keramické tvoření s točením na kruhu.  
Více info a rezervace na www. Obědy zajištěny.
Cena: 450 Kč

PŘíMĚSTSKÝ TÁBOR  
O JARNíCH PRÁZDNiNÁCH

TVOŘiVÉ DOBRODRuŽSTVí  
17. 2. - 21. 2. 2020
Tvoření je zábava! Pro děti, které rády tvoří, kreslí a malují. 
Podíváme se např. i do ZOO Jihlava.
V plánu máme výrobu hraček nebo textilních doplňků.  
Netradiční malování na větší formáty s využitím barev  
v rozprašovačích a dalších malířských technik.
Zažijeme veselé sochaření, na které budeme potřebovat 
starou botu, ideálně pevnější typu polobotka.  
Obědy jsou zajištěny.
S sebou: batůžek, pracovní triko a raději i tepláky  
na převlečení a tvoření, svačiny a láhev s pitím.
Na všem se domluvíme podle složení účastníků.  
Program může být přizpůsoben aktuální situaci.
Na tyto akce se prosím rezervujte přes náš web.

Více informací: 

www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná
725 803 059
domino@helceletka.cz

DDM Helceletka
Pobočka DOMiNO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
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ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, 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
HODINOVÝ MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou  
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KOUPÍM garáž zn. spěchá, Tel: 724 660 692
KOUPÍM BYT 2-3+1 v Brně-Řečkovicích. Platba hotově. Bez účasti 
Realitní	kanceláře.	T:	602423571
PRONAJMU vytápěnou garáž v Brně-Řečkovicích za 750,-Kč/měsíc. 
Tel. 737482061
HLEDÁM menší byt v Řeč. – koupě T: 731 353 351
Sháním	RD	–	stav	i k opravám	T:	605 301 200
Firma Greenvia provádí údržbu ovocných a okrasných dřevin.  
Tel. 776874456
ENGLISH EVENINGS for Everyone – every Thursday 18:00–20:15 
Kytnerova	12a,	Brno-Medlánky.	ZDARMA.	 
Info: anglickevecery.cz, tel. 737 019 814

PLACENÁ INZERCE

Vaše řečkovická realitní 
kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ
Vám přeje krásný nový rok.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
SPLATNOSTÍ TO NEKONČÍ

Úředníci Magistrátu města Brna, kteří spravují poplatek 
za komunální odpad pro celé Brno, tedy pro 400 tisíc poplatníků 
(město tedy spravuje osobní daňové účty srovnatelné co 
do  počtu s  počtem klientů menší banky), se občas setkají 
s  názorem, který neodpovídá realitě, že totiž po  uplynutí 
splatnosti 31. 5. „je na oddělení klid“.

Splatností totiž správa poplatku nekončí, ale začíná, jen 
možná není tolik „vidět“.

Činnost oddělení během kalendářního roku je rozdělena 
do  časových úseků, ve  kterých probíhají na  sebe navazující 
úkony. Nejviditelnějším obdobím pro veřejnost je březen až 
květen každého roku, a  to z důvodu splatnosti, která je v Brně 
již od zavedení poplatku v  roce 2002 k 31. 5. V období výběru 
se z  většiny referentů oddělení stávají pokladníci a  zajišťují 
chod sedmi pokladen v  budově Magistrátu města Brna 
na Malinovského náměstí a ve výškové budově C na Šumavské. 
I když přes pokladnu projde téměř polovina výběru (tedy ke 100 
mil. Kč každý rok), stále se zvedá procento úhrady bezhotovostní 
formou, kterou doporučuje i správce poplatku. 

Činnost oddělení v období po splatnosti v červenu až březnu 
se dá (velmi stručně řečeno) rozdělit na dva základní okruhy – 
daňové řízení s  poplatníky, kteří nezaplatili řádně (tedy včas, 
ve  správné výši, se správnými údaji a  se splněním ohlašovací 
povinnosti), a  řízení spočívající ve  zpracování ohlašovacích 
povinností poplatníků. 
Víte, že:
•	 od  roku	 2002	 vybrali	 zaměstnanci	 oddělení	 na  poplatku	 

3,5 miliardy Kč (v průměru ročně 200 milionů Kč),
•	 pokud	jste	poplatníkem	místního	poplatku	v Brně,	máte	nárok	

na dotaci šalinkarty (více na www.brno.cz (občan-šalinkarta),
•	 od roku	2013	je	poplatníkem	i vlastník	bytu	nebo	rodinného	

domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu,
•	 od  roku	 2013	 mají	 poplatkovou	 a  ohlašovací	 povinnost	

i  cizinci, kteří pobývají v  Brně, včetně občanů Evropské unie 
(týká se i slovenských občanů),

•	 platit	můžete	i přes	platební	bránu	www.brnoid.cz
•	 možnosti	 registrace	 e-mailové	 adresy	 (na  www.brno.cz/

odpady), kam pravidelně zasíláme informace obecného 
charakteru o poplatku, splatnosti, změnách, sazbě atd., využilo 
již 16 tisíc osob, 

•	 pro	 účely	 osvobození	 od  poplatku	musíte	 splnit	 ohlašovací	
povinnost každý rok, jinak vám nárok zaniká,

•	 ke  dni	 splatnosti	 uhradí	 řádně	 a  včas	 80	%	 poplatníků,	
rozpočet města je ale vždy naplněn dle plánovaného příjmu 
díky činnosti správce daně od  června do  prosince každého 
roku,

•	 míra	 třídění	 ve městě	má	vliv	na  výši	 poplatku	 (při	 výpočtu	
sazby na aktuální rok se zohledňuje, kolik bylo vydáno na sběr 
a svoz netříděného odpadu),

•	 o  tom,	 zda	 bude	 využita	 horní	 hranice	 sazby	 (pro	 rok	 2019	
mohl být poplatek až 785 Kč) rozhodují zastupitelé města 
Brna,

•	 všichni	zaměstnanci	oddělení	mají	složenou	zkoušku	odborné	
způsobilosti při správě daní, poplatků a  jiných obdobných 
peněžitých plnění,

•	 jsme	 vám	 k  dispozici	 na  pracovišti	 Šumavská	 35,	 budova	C,	
pro zodpovězení veškerých dotazů týkajících se místního 
poplatku za komunální odpad, případně na odpady@brno.cz?
Děkujeme všem, kteří platíte řádně a včas.

Oddělení správy poplatku za komunální odpad 
Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna

Placená inzerce
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V  sále Národního domu na  pražském Smíchově panovalo mezi 
přítomnými účastníky schůze vzrušené nadšení, ale zároveň napětí. 
Mnohaleté snahy o  modernizaci římskokatolické církve nepřinesly 
žádné úspěchy, a  tak se členové uskupení nazvaného Klub reform-
ních kněží rozhodli k  nevídanému, ba přímo radikálnímu kroku – 
k založení nové církve. V pokročilém odpoledni, po bouřlivé diskuzi, 
nadešel okamžik hlasování. Pro se před zraky přítomných novinářů 
vyslovilo 215 členů, proti 66. Bylo rozhodnuto. Už žádná snaha o re-
formy, světlo světa spatřila nová Církev československá husitská (dále 
CČSH). Psal se 8. leden 1920.

CČSH tedy letos slaví sté výročí svého zrození. Jaké ale byly prv-
ní roky tohoto reformního křesťanského společenství v Řečkovicích 
a  v  sousedních městských částech? „Mám-li vydati dle slov Písma 
svědectví pravé, jsem nucen přiznati, že počátky hnutí církve v místě 
nebyly tak slibné, jak bylo lze si přáti,“ píše se bez zastírání v docho-
vaných pramenech. Teprve až v březnu roku 1922 se konala v prosto-
rách pivovaru propagační přednáška, snažící se seznámit řečkovic-
kou veřejnost s významem a posláním nové církve, ale účast zdaleka 
nenaplnila očekávání. Přesto „našlo se skutečně několik prostinkých 
lidí, kteří hnutí toto s  nadšením propagovali.“ Činili tak z  upřímné-
ho přesvědčení a  na  úkor vlastního volného času, protože pochá-
zeli z chudých poměrů a nedostávalo se jim finančních prostředků. 
Není bez zajímavosti, že nejvíce přívrženců CČSH v počátcích našla 
na dnešní Hapalově ulici (tehdy Komenského třída). Jejich usilovná 
práce sklidila první ovoce již 30. června 1922. Právě toho dne dobro-
volníci v Řečkovicích zorganizovali na Palackého náměstí pod širým 
nebem první bohoslužbu v  českém jazyce „za  překvapující účasti 
občanstva, při velebných zvucích hudby a  za  zpěvu Husovy mešní 
písně“. Liturgii se svátostí křtu sloužil a následnou přednášku o církvi 
referoval farář Josef Leixner z Olomouce. Slavnostní setkání zakončil 
zpěv státní hymny a pohnutí srdcí bylo veliké: „to už nám slzy kanou 
po lících, nestíráme je, nestydíme se za slzy poznání.“ CČSH zapusti-
la v Řečkovicích pevné kořeny, protože výsledkem první bohoslužby 
v  národním jazyce bylo velké množství nových přihlášek – římsko-
katolické mše se totiž tehdy běžně sloužily v  latině, které naprostá 
většina věřících nerozuměla.

Členové CČSH z Řečkovic zvolili v září roku 1922 první místní vý-
bor církve a ihned zahájili pro děti svých příslušníků pravidelnou výu-
ku náboženství. Bohoslužby sloužili v obecné škole na Hapalově ulici, 
kam dopravovali zapůjčené harmonium až z  Banskobystrické ulice 
(tehdy Poděbradova třída). Pravidelné bohoslužby se ale v Řečkovi-
cích začaly sloužit až s ustavením nové náboženské obce v Králově 
Poli v roce 1925, jejíž součástí se stal i řečkovický církevní výbor. Or-
ganizační ukotvení mladého společenství konečně umožnilo zaměřit 
svou pozornost k misii v sousedních městských částech, Medlánkami 
a  Jehnicemi počínaje. Pomyslným vrcholem prvotního úsilí se stal 
prosinec roku 1926, když slavnostní bohoslužbu v  nově otevřené 

řečkovické sokolovně sloužil biskup Gustaf Adolf Procházka. „Nabádá 
nás, abychom nejen modlitbou a slovy, ale především svým životem 
a skutky snažili se dospěti k Ježíši Kristu.“ V Řečkovicích pak členové 
CČSH založili kulturně-osvětový spolek Svatoboj, obohacující místní 
veřejný život koncerty a divadelními představeními. „Byla mezi naši-
mi příslušníky krásná pospolitost, opravdového bratrství a sesterství. 
Úcta a vážnost vzájemné.“

Řečkovické společenství se dočkalo zřízení vlastní samostatné ná-
boženské obce po pilné a trpělivé práci v roce 1940. Jednalo se o re-
alizaci prvního ze dvou velkých snů místních členů CČSH. Ten druhý, 
stavba vlastního kostela, se naplnil až v roce 1957. CČSH od té doby 
působí ve Sboru Páně na Vážného ulici dodnes. Každou neděli slou-
ží pravidelné bohoslužby a  pro děti organizuje výuku náboženství. 
Dvakrát do týdne se v prostorách sboru schází volnočasový klub Jo-
náš. A s odkazem na dávnou tradici spolku Svatoboj obohacuje zdejší 
náboženská obec ve spolupráci se spolkem Verbum et Musica veřej-
ný život v Řečkovicích koncerty, výstavami i odbornými přednáškami.

Mgr. et Mgr. Jakub Marša

Počátky Církve československé husitské v Řečkovicích
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Řečkovická zabijačka
s cimbálem a posezením

18. 1. 2020 od 9 hod
areál bývalého pivovaru, Palackého nám. 9

Přímo na místě můžete ochutnat  
černou polévku, ovar s křenem a hořčicí, zabijačkový 
guláš, žebra z udírny, svařák, slivovici, hruškovici…

S sebou si můžete zakoupit  
jitrnice, jelita, tlačenku, prejt, 
bouřku, škvarky, škvarkovou  
pomazánku, klobásy, sádlo,  

paštiku, domácí uzené…

Akce se koná pod záštitou  
starosty Řečkovic a Mokré Hory Mgr. Marka Viskota.
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Není to tak dávno, co se odešla připravovat dlouholetá reprezen-
tantka v řeckořímském zápasu Adéla Hanzlíčková z oddílu TAK Hellas 
Brno, sídlícího na Horáckém náměstí, do Prahy.

Několikrát oceněná sportovkyně roku naší městské části nedávno 
poskytla zajímavý rozhovor Jiřímu Punčochářovi. A s  jeho svolením 
ho níže předkládáme také čtenářům měsíčníku ŘEČ.

Richard Foltýn

Po mistrovství světa, na kterém v září vypadla ve 2. kole, se zápas-
nice Adéla Hanzlíčková nachází v dlouhém mezidobí, kdy předchozí 
pokus dostat se na příští olympiádu v Tokiu (odehrál se právě na MS) 
je už dávno minulostí a  další šance - evropská a  následně světová 
kvalifikace příští rok na jaře - je stále ještě v nedohlednu.

To však neznamená, že by 25letá závodnice přestala na  Tokio 
myslet. Naopak. „Na olympiádu myslím každý den,“ říká Adéla Han-
zlíčková. „Denně pracuji s  vidinou, abych se do Tokia dostala. To je 
to nejdůležitější a víceméně jediné, na čem záleží,“ upozorňuje prv-
ní česká zápasnice pod olympijskými kruhy, což se jí podařilo v roce 
2016	v Riu.

Pro vás je dost škoda, že se do  Tokia nedalo dostat z  jarního 
mistrovství Evropy, kde jste brala druhé místo, co říkáte?

Je to sice tak, ale tak je to v zápase nastavené. Ani když vyhrajete 
zlato, pořád vám to postup nezaručí. Na  světě to už bylo jiné, tam 
možnost kvalifikovat se byla, ale tam to úplně nevyšlo. Chytla jsem 
hodně těžkou skupinu. Už když jsem viděla los, uvědomila jsem si, že 
bych musela mít buď skvělou formu, nebo by se musel stát zázrak.

Je i holý postup na olympiádu víc než evropské stříbro?
Daleko víc. Náš sport není tak sledovaný a  medailový úspěch 

na jiné akci neudělá tolik.
Čili zlom ve  vaší kariéře nastal už v  Riu, přestože jste se tam 

neprosadila?
Tehdy to zlom byl. Moc se nepočítalo, že se tam dostanu, pak se 

o zápase začalo mluvit. Jinak to ale byl, co si budeme vykládat, prů-
švih. Skoro jako kdyby tam vůbec nikdo nebyl.

Průšvih? Není to silné slovo?
Dnes si myslím, že to přišlo brzo. Nebyla jsem vyzrálá, hlavně psy-

chicky, neunesla jsem ten stres. Dozvěděla jsem se o nominaci měsíc 
předem, to je strašně pozdě. Aspoň půl roku bych se potřebovala 
chystat.

U přípravy se zastavme. Na fotografii pro tento rozhovor si líbáte 
biceps. Jsou pro vás nabušené ruce a svaly klíčové?

Jedna věc je focení, kdy jsem dělala různé pózy, a druhý je síla, což 
není to nejdůležitější. Nebo může být, ale v  rovnováze s  technikou 
a rychlostí. Je pravda, že někteří zápasníci sází hlavně na sílu, to však 
není můj případ.

Proč?
Protože zápasy jsou pak nudné. Jenom se drží, pak jeden z nich 

něco udělá a  je konec. To se mi nelíbí, o takovou nudu já nestojím. 
Chci pracovat na  technice, aby se pořád něco dělo, aby zápas byl 
divácky atraktivní. Jsem impulzivní v osobním životě a taková jsem 
i ve sportu.

Víte, kolik zvednete na čince?
Každý rok máme testy, na bench jsem loni dala 80 kilo, na dřep ko-

lem stovky. Časy na sprintech si nepamatuju vůbec. Ono to ani není 
směrodatné. Záleží, jak se člověk dokáže držet taktiky.

Studujete soupeřky?
Bohužel v tomto jsem přírodní typ. Nesleduji moc videa, zápasím 

pocitově. Nemám ráda ani náramky, které měří tep. Se statistikami se 
nekamarádím, dám raději na svůj dojem. Bylo by dobré si soupeřky 
nastudovat, dělá se to hodně, špičce to dělají trenéři. Holce řekne: 
levou nohu si teď dávej víc dopředu. Já na to nejsem.

Vraťme se k olympijské motivaci. Je pokus o Tokio víc zavazující, 
když jste byla už v Riu?

Ze všech sil se tam snažím dostat, abych si napravila reputaci. 
Strašně	mě	 štvalo,	 že	 jsem	 v  Riu	 neukázala	 vůbec	 nic.	 Ani	 zlomek	
toho, co umím. Byl to nedůstojný výkon.

Co vám svázalo ruce?
Šla jsem na plac a během první periody, což jsou tři minuty, jsem 

inkasovala technickou převahu. Debakl 0:10, 0:11. Tohle bych chtěla 
napravit,	protože	Rio	můj	vrchol	nebyl.	Aspoň	si	to	myslím.

Na mistrovství světa jste došla o kolo dál. Byla jste spokojenější?
Tam to bylo vyrovnanější a můj pocit z vlastního výkonu byl dale-

ko lepší. Nebyl to projetý zápas, že by mě soupeřka strašně zmydlila. 
Jednou jsem zaspala a z toho mi nasypala body, ale propadák to ne-
byl.

Přispělo k  tomu i  stříbro z  mistrovství Evropy, že jste se cítila 
pevnější v kramflecích?

Rozhodně.	Předtím	jsem	měla	medaile	a výsledky	jen	z mladších	
kategorií, z juniorských, kadetských nebo do 23 let. Je to hezké, ale 
není to ono. Počítají se až seniorské výsledky. Ani svaz nedostává pe-
níze za mládežnické úspěchy. Evropské stříbro bylo moje první, co se 
počítá, zvedlo mi to sebevědomí, zápasilo se mi úplně jinak. Porazila 
jsem i  starší a  vyzrálejší holky. Začala jsem zápasit hlavou a  nebyla 
jsem tak rozhozená jako vždycky.

Ukázal se vám pak posun na mistrovství světa?
Vyloženě zklamaná jsem nebyla. V 1. kole jsem měla litevskou sou-

peřku, se kterou jsem na  jaře na ME šla dost vyrovnaně. Tady jsem 
ji zvládla v pohodě do minuty, strašně mě to navnadilo. Na Japonce 
ve 2. kole jsem narazila, ale aspoň vím přesně, na čem zapracovat.

Na čem?
Je to trpělivost. Jakmile se v  zápase dlouho něco neděje, mám 

nutkání něco udělat, a většinou je to zkrat, kterým si to pokazím.
V jakém stadiu kariéry v pětadvaceti letech jste?
Úplně sebekriticky si myslím, že fyzicky jsem na dobré úrovni. Fy-

zička mi nikdy nechyběla. Přesto je spousta věcí, na  kterých je po-
třeba zapracovat, stejně tak v taktice. Musím vyzrát, abych se moh-
la rovnat se špičkou. Hlavně se sama uklidnit, protože hlavně moje 
mladší roky byly dost divoké. Vždyť platí, že v zápase se člověk do-
stává na vrchol později. Lidi se diví, že mistrovství světa vyhraje žen-
ská po třicítce, třeba už má za sebou mateřskou pauzu. Ale tak to je. 
Nevyhrávají mladá ucha. Stává se výjimečně, že mladý závodník je 
vyklidněný natolik, aby unesl tlak.

Módní MMA, tedy boj v kleci, vás neláká?
Různé	pobídky	přicházely	a doteď	se	občas	někdo	zastaví	na mém	

tréninku nebo se zmíní, abych si tahle bojová umění zkusila. Už to ale 
nezkouší tolik, protože můj názor je známý. MMA se mi nelíbí a ne-
chat se jenom vtáhnout penězi, i když jsou lákavé, se mi nechce.

Pravda je ale taková, že v MMA peníze leží na zemi. Jen je zved-
nout. Když slyším od kolegů, kolik si zápasením v kleci dokážou vy-
dělat, jde z toho kolikrát hlava kolem. Peníze však pro mě nejsou tím 
hlavním lákadlem a MMA jako sport se mi nezamlouvá. Zápas je víc. 
Ten je o hlavě, o technice, ne o brutální síle a snaze soupeře zničit. 
Spíš ho přelstít. V  MMA teče krev, zápas je elegantnější. Něco jako 
šachy s lidskými těly.

S  Lucií Pudilovou, známou českou bojovnicí z  klece, si ale občas 
zatrénujete. Našly byste disciplínu, v níž byste se mohly rovnocenně 
poměřit? 

Raději	bych	to	nezkoušela.	Protože	další,	co	mě	na MMA	odpuzuje,	
je představa, že budu dostávat rány do obličeje. My s Luckou zápasí-
me, ale nic jiného. Jsem ráda, že toho můžu využít, některé chvaty 
a obraty je užitečné vyzkoušet. Ona je navíc urputná, pořád vstává, 
jede jako pitbull. Nestane se, že by hodila ručníkem o zem, že už ji 
to nebaví. 

Autor: Jiří Punčochář
Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/ostatni/adela-hanzlickova-zapas-rozhovor.A191025_094749_sporty_par

Rozhovor 
s Adélou Hanzlíčkovou
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Sportovní program na LEDEN:
Městský areál – Vodova 
Basketbal – ženská basketbalová liga (nová hala)
11.1. KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
1.2. KP Brno : Žabiny Brno 15:30 hod.
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
4.1. VK KP Brno : Olomouc 18:00 hod.
(nová hala)
Házená – extraliga mužů (stará hala)
1.2. SKKP Brno : Karviná 17:00 hod.
Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
10.1. HELAS Brno : Chrudim 19:30 hod.

Termínovou	listinu	na měsíc	ÚNOR	zasílejte	nejpozději do 15. 1.  
na adresu foltyn.r@volny.cz

Všem sportovcům, trenérům a funkcionářům  
přeje vše NEJ do nového roku.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

Historický úspěch sportovců Sokola Řečkovice
(s dotační podporou Jihomoravského kraje                                     )

Letošní rok byl pro oddíl krasojízdy z TJ 
Sokol Řečkovice zcela mimořádný. Stává 
se výjimečně, aby sportovci reprezentující 
Českou republiku v  seriálu Světového 
poháru byli z  jednoho klubu. Letos se to 
podařilo právě krasojezdcům ze Sokola 
Řečkovice, kteří zde trénují pod vedením 
oddílové trenérky Jany Horáčkové. 

Reprezentanti	 Tereza	 Kosíková,	 Tomáš	
Gruna a Jakub Mašek se v  roce 2019 mohli 
i  díky finanční podpoře Jihomoravského 
kraje zúčastnit čtyř závodů Světového 
poháru, které se konaly 10. 3. v Praze, 25. 5. 
v Gentu (Belgie), 10. 8. v Bokodu (Maďarsko), 
a finále 30. 11. v Erlangenu (Německo).

Tereza Kosíková zažila svoji premiéru 
na  závodech světové elity. V  prvním 
závodě získala 11. místo, postupně se však 
zlepšovala, a další umístění na 8. a 9. místě ji 
pasovalo na celkově 11. místo ve Světovém 
poháru. (Zvítězila Milena Slupina, druhá byla 
Viola Brand – obě z  Německa, třetí místo 
získala Sina Bäggli ze Švýcarska.)

V  kategorii mužů startoval úřadující 
mistr	ČR	Jakub	Mašek,	který	si	účast	zajistil	
7. místem na  MS 2018 v  Lutychu. Také on 
své výkony během roku zlepšoval, po dvou 

osmých místech byl v Bokodu šestý.  Ve finále 
v  Erlenbachu vybojoval třetím nejlepším 
výsledkem v  sezóně 5. místo, v  celkovém 
pořadí se umístil na  6. místě a  obhájil svůj 
loňský výsledek.  (pořadí na  prvních třech 
místech: 1. Lukas Kohl, 2. Marcel Jüngling – 
oba z Německa, 3. Lukas Burri ze Švýcarska).

Dvojice mužů Tomáš Gruna – Jakub Mašek 
ukazovala stabilní výkonnost po  celý rok, 
v závodech vybojovali postupně 6., 5., 8. a 7. 
místo a získali celkové 5. místo ve Světovém 
poháru 2019. (pořadí na  prvních třech 
místech: 1. Stapf – Tisch z  Německa, 2. 
Hammerschmidt – Burri ze Švýcarska,  
3.	Kühne	–	Schnetzer	z Rakouska.)

Poslední finálový závod v  Německu byl 
zároveň ostrou přípravou na  mistrovství 
světa, které proběhlo následující víkend 
6.-8. prosince v  Basileji ve  Švýcarsku. Účast 
sportovců Sokola Řečkovice v  seriálu 
Světového poháru byla usnadněna 
díky významné finanční podpoře 
Jihomoravského kraje.

Děkujeme sportovcům za dobrou repre-
zentaci Sokola Řečkovice i České republiky.

Jan Mašek, oddíl krasojízdy 
 TJ Sokol Řečkovice

Sportovec Řečkovic a Mokré Hory 
– výzva k nominaci

Do 29. února 2020 můžete nominovat 3 sportovce a jednoho 
trenéra, funkcionáře či družstvo v  rámci tradiční ankety naší 
městské části Sportovec roku 2019.
Svoje nominace posílejte na emailovou adresu 
simonek@reckovice.brno.cz nebo foltyn.r@volny.cz
Podmínkou k  nominaci je trvalé bydliště v  Řečkovicích  
a  Mokré Hoře nebo klubová příslušnost k  oddílu, který zde 
provozuje svoji činnost.

Richard Foltýn, předseda komise sportu
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Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v lednu 2020:

16. 1. v 18 hod., sál školy  Žákovský koncert
28. 1. v 18 hod., sál školy  Žákovský koncert
31. 1. v 18 hod. sál školy  Hraje celá rodina 
(společný koncert žáků a jejich rodinných příslušníků)

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

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

PŘEJEME VÁM
šťastný, zdravý a úspěšný rok 2020!

ŽÁKOVSKÝ VEČER
22. ledna 2020 v 18:00 v sále školy


