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Vážení spoluobčané,
návrh rozpočtu na  rok 
2022 obsahuje několik 
nových investic, které 
rozjíždíme. Příkladem je 
záměr vybudovat ledovou 
plochu pro bruslící veřejnost 

na  Horáckém náměstí. Na  letošek máme vyčleněny 
prostředky na  zpracování projektové dokumentace. 
Jedná se o  zadání nového projektu, kterým je 
plnohodnotné kluziště. Nemám na  mysli umělý 
povrch, který je nově otevřený například v  sousedních 
Medlánkách, ale skutečnou ledovou plochu. Zájem 
o  bruslení v  naší čtvrti je totiž patrný dlouhodobě 
a  vygradoval během loňské zimy, kdy bylo po  několik 
týdnů možné bruslit na  vodní ploše v  Zamilovaném 
hájku. Bylo to určitě romantické, ale zároveň maximálně 
odkázané na  počasí. Výstavbou nové lední plochy 
bychom nebyli v  zimě tolik závislí na  přírodě a  na  jaře 
či v  létě by mantinely zůstávaly jako součást hřiště 
s  umělým povrchem, například na  hokejbal nebo 
bruslení na  inlinech. Jako vhodné místo se nabízí 
asfaltová plocha na Horáckém náměstí.

Pokračujeme také ve  zvelebování našich zelených 
ploch a  po  nedávných úpravách Palackého nebo 
Nového náměstí připravujeme další revitalizace či 
zcela nové parky. V rozpočtu se počítá se zpracováním 
projektové dokumentace na  nástupní prostor a  park 
před řečkovickým hřbitovem. Rovněž chceme mít 
připraven projekt parku „Rokle“ v  prostorách bývalé 
cihelny na hranici s Medlánkami.

Více než sedmnáct tisíc hlasujících Brňanů rozhodlo, 
že mezi podpořené projekty participativního rozpočtu 
města se dostaly tři nápady z  naší městské části. 
Vzhledem k  tomu, že se dostalo na  celkem třináct 
projektů z  celého Brna, jsou Řečkovice a  Mokrá Hora 
vítězem letošního ročníku. Nejvýše se umístil návrh 
Michala Polanského a našeho místostarosty Filipa Hrůzy 
„Oázy zeleně v Řečkovicích, Mokré Hoře a Medlánkách“. 
Uspěl také Petr Bořecký s  nápadem „Zamilovaný hájek 
budoucím generacím“, následován „Řečkovickou 
cyklostezkou“ Tomáše Marka. Vybojovali jste přes 
8 miliónů korun, které budou směrovány do  naší 
čtvrti. Gratuluji navrhovatelům a  děkuji všem, kteří se 
zúčastnili.

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

Slovo starosty
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Bytový dům  
na Měřičkově

Následující řádky jsou vlastně pokračováním mého 
miniseriálu o  plánovaných stavbách soukromých investorů 
na  území naší městské části, které sice obdržely kladné 
stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu 
města Brna, ale protože se domníváme, že jejich charakter, 
objem a  umístění není v  zájmu městské části, podali jsme 
podnět k  přezkoumání Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje. 

Tentokrát šlo o posouzení správnosti kladného stanoviska 
k  záměru stavebníka společnosti PROPERITY Salaso, s. r. o., 
postavit novou budovu na místě bývalých jeslí v Měřičkově 
ulici. Už před čtyřmi lety jsme se úspěšně postavili proti 
záměru vybudovat v tomto místě ne úplně šťastně navržené 
zdravotnické zařízení. Tehdy šlo ještě o  záměr předchozího 
vlastníka, který následně celý pozemek i  s  budovou jeslí 
prodal.

V  případě aktuálního záměru jsme vyjádřili pochybnosti 
o  přiměřenosti rozsahu celého záměru, včetně dopravní 
obsluhy. I tentokrát jsme se svou námitkou u Krajského úřadu 
uspěli. Krajský úřad se navíc domnívá, že ačkoliv je stavba 
v dokumentaci označena jako objekt zdravotnického zařízení 
s doplňkovými službami, její dispoziční řešení odpovídá spíše 
požadavkům na  bydlení a  umožňuje užívání objektu pro 
trvalé bydlení. V projektu je navrženo 36 provozních jednotek, 
které mají reálně charakter dvou a  vícepokojových bytů. 
Zcela naopak chybí čekárny, sociální zařízení a jiné parametry 
nutné pro provoz lékařských ordinací. Na  základě těchto 
skutečností se Krajský úřad domnívá, že se jedná o  pokus 
zakrýt skutečnost, že stavba nebude sloužit jako zdravotnické 
zařízení, ale jako bytový dům. Stavebník by tak postavil 
bytový komplex tam, kde platný územní plán dovoluje 
pouze zdravotnické zařízení. Krajský úřad vyhodnotil podnět 
našeho stavebního úřadu jako oprávněný a  stavební záměr 
označil jako nepřípustný. Znamená to tedy, že k  realizaci 
stavby v původním rozsahu a objemu nemůže dojít. Situace 
je paradoxní v tom, že návrhu nového územního plánu už je 
tato plocha určena k bydlení, s čímž souhlasíme. Korektním 
řešením dle mého názoru je počkat na  nový územní plán 
a v souladu s ním řešit dotčenou plochu pro potřeby bydlení.

Mgr. René Černý, místostarosta

Zprávy z rady městské části
Na své 44. schůzi 1. prosince 2021 rada městské části:
	projednala návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na  rok 

2022,

	doporučila zastupitelstvu městské části požádat Zastupitelstvo 
města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření 
a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 
4 000 000 Kč na akci „Revitalizace parku na Horáckém náměstí, II. etapa“,

	schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2022 ve dnech 6. a 7. 
srpna a  současně jmenovala pracovní skupinu pro přípravu hodů 
ve složení: Mgr. Bc. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Dana Filipi, Oldřich 
Gardáš a zástupce určený hodovou chasou,

	schválila poskytnutí věcného daru ve formě komunikačních pomůcek 
v hodnotě do 16 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním 
postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno,

	schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností FRAMA, 
spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Brno, na provedení díla „Adaptace budovy 
bývalé kotelny na novou třídu“, kterým se cena zvyšuje o 280 998,37 Kč 
bez DPH kvůli změnám, k nimž došlo v průběhu prací,

	schválila podání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna 
o  přesun přechodu pro chodce přes komunikaci v  ulici Vážného 
u budovy ZŠ Uprkova o cca 25 m směrem k ulici Banskobystrické,

	souhlasila se zapojením Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu 
Jihomoravského kraje “Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou ve  školách v  Jihomoravském kraji VII”, financovaného 
z  operačního programu potravinové a  materiální pomoci, na  pozici 
partnera s finančním příspěvkem.

Dana Filipi, místostarostka
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ZAPLATÍME V ROCE 2022 ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VÍC?
KOHO SE TATO POVINNOST TÝKÁ?

BRNO BRNO

70+ 4-

částka: 670 Kč
číslo účtu (fyzické osoby): 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka bez lomítka
číslo účtu (právnické osoby): 111182222/0800
variabilní symbol: IČ
splatnost: 31. května 2022

a)  fyzických osob přihlášených  
ve městě Brně k pobytu  
(u občanů ČR jde o trvalý pobyt,  
u cizinců stačí, aby v Brně pobývali 
déle než 3 měsíce)

b)  fyzických a právnických osob,  
které mají na území města  
ve vlastnictví byt, stavbu určenou  
k rekreaci nebo rodinný dům,  
v němž není nikdo hlášen k pobytu

Nově musí uhradit poplatek i majitelé chat či chalup na území Brna, kteří nemají trvalé bydliště ve městě Brně. 
Tito vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají. 
Poplatková povinnost může u jedné osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle písmena 
b), může se tedy kumulovat.

Výjimku z placení mají senioři,  
kteří v daném roce platby dosáhli 
nebo dosáhnou věku 70 let a více. *

Osvobozeny jsou také děti  
do 3 let včetně, dále třetí  
a každé další dítě. **

Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.

70+

*  Pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu 
 vlastnictví bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu, pak se osvo-  
 bození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.

 
** Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí  

a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického 
formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji 
splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splat-
nosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.

+

Uhrazení poplatku za pravidelný svoz odpadu se pomalu, ale jistě blíží. Co bude v roce 2022  
jinak? Jak se vyznat v tom, kdo je poplatníkem a kdo platit nemusí? A je třeba platit i za chalupu  
na území Brna?

Ačkoliv se poplatek za komunální odpad díky změně zákona o místních poplatcích nově jmenuje „poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství“, pro Brňany se mnoho nemění. Podstatné je, že částka zůstává  
i pro rok 2022 stále stejná.

Koho se týká poplatková povinnost:

Zásadní změnou schválenou  
novým zákonem je, že nově  

jsou poplatníky nejen fyzické,  
ale i právnické osoby.

Kdo nic neplatí:

Další výjimky, ohlašovací povinnost, formuláře a podrobné informace najdete  
na www.brno.cz/odpady



perským eposem. Symbolický příběh vypráví o putování ptáků, kteří se 
rozhodnou najít svého pravého krále. Špekáčkova psí akademie Gilla 
Lewise. Seznámíte se s partou štěňat, která se učí, jak se stát pracovním 
psem. Jako první se představí fenka německého ovčáka Švestka, která 
si přeje stát se policejním psem. Zapadákov – komiksový gamebook 
autora Shukyho. Při své cestě pustinou Divokého západu jsi narazil 
na  Zapadákov, město se šesti polorozpadlými budovami. Podaří se ti 
vypracovat se ze zelenáče na  ostříleného starostu? Čeká tě spousta 
práce: budování města, rozpočet, zajišťování dostatku potravin, lákání 
nových obyvatel, ale také přestřelky s  bandity nebo hazardní hry. 
Ve městě i v  jeho okolí narazíš na řadu vedlejších dobrodružství a také 
na hádanky a šifry.

To bylo pár tipů pro děti a teď pár tipů pro dospělé. 100 nejhezčích 
výletů po  Česku a  Slovensku – pěšky, na  kole, lodí a  na  lyžích 
Jana Hocka. Do posledních sil – tři dokumentární povídky z konce 
protektorátu Miloše Doležala. Tři díly série Naslouchač Petry 
Stehlíkové – Naslouchač, Faja a  Nasterea. Jízda v  levém pruhu – 
rozhovor s  Jožinem Valentou Marka Váchy. Jižní stezka – Českem 
od východu k západu Jana Hocka. Kirke Madeline Millerové. V paláci 
boha slunce Helia, nejmocnějšího z Titánů, se narodí dcera. Malou Kirké 
všichni považují za  nedochůdče: na  první pohled nevládne zřejmou 
mocí jako její otec ani zlomyslnou krásou jako její matka. Teprve když 
se pokusí zahnat samotu mezi smrtelníky, zjistí, že přece jen dostala 
do  vínku jisté nadání – čarodějnou moc, jež jí dovoluje měnit sokyně 
v příšery a postavit se samotným bohům. Lolita Vladimira Nabokova. 
Světový román, který nám ve  fondu chyběl. Měsíční tygr Penelope 
Livelyové. Claudia Hamptonová píše na  pozadí bouřlivých dějin světa 
dějiny svého pohnutého života. Bez chronologie, ve střípcích vzpomínek 
skládá mozaiku událostí a vztahů. Olga Bernharda Schlinka. Olga, která 
pochází z nuzných poměrů, je po smrti rodičů odměřeně vychovávána 
babičkou. Ctižádostivá Olga však toto období bez velké újmy přežije 
a poté si splní velký sen: stane se učitelkou. Problémy nastanou ve chvíli, 
kdy se zamiluje do syna továrníka a velkostatkáře Herberta. Spolubydlící 
Beth O‘Learyové. Romantický příběh ze současnosti o  ženě a  muži, 
kteří sdílejí manželskou postel v jednom malém bytě, ale ještě nikdy se 
nesetkali. Redaktorka Tiffy potřebuje rychle levné bydlení. Ošetřovatel 
Leon žije v  bytě s  jednou postelí, chodí na  noční a  potřebuje peníze. 
Jejich přátelé si myslí, že jsou šílení, ale jde o dokonalé řešení. Tiffy a Leon 
se sice nepotkávají, ale začnou spolu navazovat vztah prostřednictvím 
vzkazů na lístečcích. A jejich řádky jsou čím dál víc osobnější.

Je toho hodně, ale zdaleka to není všechno. Rády vás přivítáme a na-
bídneme i další perfektní čtení přesně vám na míru. Máme na to celý dal-
ší rok, který snad již bude klidnější. A v únorovém čísle vám napíšeme, jak 
jsme se díky vaší obrovské účasti umístili mezi ostatními pobočkami. Prů-
běžné výsledky napovídají, že to bude opět skvělé a možná i mimořádné. 
Přejeme krásný celý rok a opatrujte se, myslíme na vás. Brzy na viděnou.

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

KULTURA A HISTORIE4
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Vážení a milí literární gurmáni,

zdravíme vás v novém roce a doufáme, že jste zdrávi a v pořádku. Nic 
naplat, zdraví je největší prioritou a  vše ostatní je podružné. Také 
doufáme, že k vašemu psychickému zdraví velmi přispěje relax u dobré 
četby – a o to se vám zaručeně postaráme. V prosincových Kouzelných 
taškách, tedy taškách, v nichž byly knížky podle našeho výběru a pro vás 
byly překvapením, jste jistě objevili nové či méně známé autory, kteří 
také stojí za pozornost. Na tyto balíčky s překvapením přijde řada zase 
v březnu – Měsíci čtenářů.

Až do  konce ledna pokračuje soutěž pro děti Čtyřlístek ve  vaší 
knihovně. Děti luští křížovky, řeší rébusy a  my rozdáváme papírové 
vystřihovánky čtyřlístkovských modelů. Pokud model s dětmi postavíte, 
vyfotíte a  pošlete nám a  do  redakce Čtyřlístku, můžete se zúčastnit 
losování o hezké ceny. U nás je malá, drobná odměna jistá. Podívejte se 
na pár fotografií dětí, které si již modely postavily.

V  loňském roce jsme dvakrát křtili s  panem starostou knížky, které 
jsme zakoupily z daru naší městské části. Zde je výběr titulů, o které je 
největší zájem.

Kouzelné čtení jsou interaktivní knížky pro děti, které mluví 
a zpívají s pomocí ALBI tužky. Hodně rodin už má tuto úžasnou pomůcku 
doma, ale je zbytečné si všechny knížky kupovat, když si je můžete u nás 
půjčit. K dispozici máme Angličtinu, Lidové říkanky, Zpívánky 1, Lesní 
zvířátka, Atlas světa, Když myšky šeptají, Dopravní prostředky 
a Vesmír. Ti z vás, kteří ALBI tužku neznají, mají možnost se na ni přijít 
podívat a my jim vše ukážeme a vysvětlíme. 

Pro děti máme i další poklady.  A jako Antarktida: pohled z druhé 
strany Davida Böhma. Krásně ilustrovaná knížka o ledovém světadílu. 
Aport, Fousku! Ester Staré. Páníček Láďa venčí svého psa Fouska. Věří, že 
jeho mazlíček dokáže najít a přinést hozený klacík. Fousek ovšem nachází 
jiné poklady. Fiškus a vánoční skřítek Svena Nordqvista. Vánoce se blíží 
a Fiškus si ze všeho nejvíc přeje spatřit vánočního skřítka. Děda Pettson se 
rozhodne jeho přání splnit, a tak se pustí do výroby mechanického skřítka. 
Jirka a loď času Lucy Hawkingové. Jirka a jeho věrný robot Boltzmann 
se vrací na  svou domovskou planetu Zemi. Když ale přistanou, zjistí, 
že něco je špatně. Všude kolem nich je jen nehostinná pustina, Jirkovo 
rodné město Liškov je pryč a kolem se potulují prapodivní roboti. Co se 
to stalo se starým světem? A dá se vše ještě vůbec napravit? Papuchalk 
Petr a Nejkrásnější místo na světě Petra Horáčka. Dvě nádherné knihy 
světoznámého ilustrátora. Poněkud zvláštní kůň Fridy Nilssonové. 
Hedvika si ze všeho nejvíc přeje mít vlastního koně. Její domácí mazlíček 
má také čtyři kopyta, ale je to jen oslík, tak si Hedvika radši vymyslí nového 
souseda, který vlastní tři bělouše. Rázem se z  ní stane nejoblíbenější 
holčička ze třídy, ale postupně se víc a víc zamotává do svých výmyslů. 
Dva díly Profesora Astrokocoura – Hranice vesmíru a Křížem krážem 
lidským tělem Dominica Wallimana a  Bena Newmana. Ptačí sněm 
Petra Síse. Nejnovější kniha mezinárodně uznávaného tvůrce pro 
děti a  mládež, výtvarníka, grafika a  spisovatele je inspirována starým 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
PF 2022 – stále s vámi



Výstava hraček ze sbírek  
Muzea města Brna

Hrad Špilberk  25. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Letošní zimní výstava na hradě Špilberku již tradičně patří dětem. 
Muzeum města Brna pro ně (ale nejen pro ně) připravilo výstavu 
hraček z  vlastních sbírkových fondů. Až doposud byly exponáty 
zapůjčovány převážně jiným institucím. 
Vystaveny jsou hračky, které si většina dospělých bude ještě pamatovat 
ze svého dětství. Některé hračky bylo také nutno restaurovat, aby mohly 
být znovu vystaveny a dělaly opět radost. Najdou se však i exponáty, se 
kterými si hrál patrně málokdo. Jedním z nich a zároveň nejstarším do-
chovaným kusem je dřevěná kazeta s hracími kameny pro dámu, mlýnek 
a vrhcáby z konce 17. století.
Výstava je rozdělená do  šesti tematických částí. V  první jsou stol-
ní hry z  různých historických období. Panenky, domácí poko-
jíčky, kuchyňky, kočárky i  medvídky naleznete ve  druhé části. 
Třetí místnosti dominují dvě lodě, přesahující svou délkou jeden metr. 
K  vidění jsou zde také armády cínových vojáčků. Domácí loutková 
divadla, loutky, neznámé krajiny či vystřihovánky se Vám představí v dal-
ší části výstavy.
Výtvory v páté místnosti patří mimo jiné Moravské ústředně v Brně, kte-
rá vyráběla pro děti nejen textilní hračky, ale také filmové pohádky pro 
domácí promítání večer po  setmění. V  poslední a  největší místnosti si 
můžete HRÁT nebo jen tak odpočívat. Tato místnost bude sloužit jako 
herna a zároveň poslouží lektorským úvodům pro školy i školky. Naplní 
tím krédo celé výstavy „Pojďte si hrát, nebo se aspoň podívat“. 

Vždyť HRA JE PRO DĚTI STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO JÍDLO A SPÁNEK! 
Otevírací doba: úterý – neděle: 9.00 – 17.00 
(prodej vstupenek končí v 16.30)

KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
LEDEN 1922
A máme tu nový rok! Rok 2022. Ať se nám všem daří, ať se plní všechny 
naše plány a přání. Nebo aspoň některá.
Co si asi přáli naši předci, kteří právě oslavili již čtvrtý vstup do  nového 
roku v samostatné republice?

Roku 1922 se narodilo 248 728 dětí a zemřelo 163 366 osob.

Hned v lednu vydala městská policie brněnská zprávu o své činnosti za rok 
1921. Bylo zatčeno 5 922 osob, tresty odnětí svobody vazbou se pohybovaly 
od  12 hodin (12 osob) po  14 dní (10 osob), peněžité tresty byly uloženy 
420 osobám, nejvyšší pokuta činila 500 Kč, celkem bylo vybráno 16 899 Kč. 
Pitváno bylo 110 mrtvol, zhotoveno 958 fotografií, policejní psi slídili 91x, 
z toho 32x úspěšně. Stav mužstva čítal 398 mužů.

Hitem tohoto roku se u nás stala píseň Karla Hašlera „Copak je to za vojáka, 
když mu láska nekvete“. A  roku 1922 měla premiéru hra Bertolta Brechta 
“Bubny v  noci”, kde zase zazněl dnes zcela zlidovělý popěvek Pes jitrničku 
sežral, v němčině tedy. A co se hudby týče, do třetice ještě přidám informaci 
o slavné písni, nádherném gospelu Amazing Grace. Vznikla ovšem mnohem 
dříve, složil ji někdy kolem roku 1779 námořník John Newton, který se stal 
později knězem. Ale úplně první dochovaná nahrávka pochází právě z roku 
1922. Později píseň proslavil Elvis Presley a u nás Karel Gott (Už z hor zní zvon).

Roku 1922 vyšel nový román Rudolfa Těsnohlídka Kolonia Kutejsík. Hlavní 
hrdina Kutejsík je pijan, lenoch a podvodník. Děj se odehrává před l. světovou 
válkou na předměstí Brna a dialogy jsou vedeny v brněnském argotu.

Jan Hanuš z  Olomouce si před 100 lety nechal patentovat mechanické 
ukazatele směru odbočení pro kola a motocykly. Automobily neřešil, protože 
v té době projely Olomoucí jen dva denně. Ale při odbočování dvoukolových 
vozidel docházelo často k  nehodám. První směrovka byla ve  tvaru šipky, 
připevněná koženými řemínky na  pravou stranu kola. Později šipku odlil 
z kovu a natřel bílou a červenou barvou. A když začalo jezdit více automobilů, 
přišel s dalším vylepšením, že směrovky byly prosvíceny. Svůj vynález nabídl 
automobilce v Kopřivnici. Byl však odmítnut s tím, že když chce řidič ukázat 
změnu směru, tak stačí vystrčit ruku z  auta. Použití ukazatelů směru jízdy 
nařídil až silniční zákon z roku 1939 společně s jízdou vpravo.

Světová výstava (Expo) 1922 se konala v Riu de Janeiro. První československý 
pavilon pro světovou výstavu byl velmi dekorativní, připomínal venkovská 
lidová stavení. Jeho autorem byl architekt Pavel Janák.

Dne 1. ledna před 100 lety vznikla Velká Praha. Praha se rozrostla třeba 
o  Královské Vinohrady, Karlín, Žižkov, Smíchov, Nusle, Dejvice, Břevnov 
a další. Praha byla nyní rozdělena na 16 městských částí.

Hned 2. ledna vstoupili do stávky pražští lepiči plakátů, požadujíce zvýšení 
mzdy. Po necelém týdnu dobové noviny poukázaly na problém, že divadla 
nemají vylepené aktuální programy a že totéž hrozí i biografům.

Dne 11. ledna byl poprvé k  léčbě diabetes použit inzulín. Stalo se tak 
v Torontu v Kanadě, inzulín byl podán lékaři Bantingem a Bestem dítěti, které 
umíralo na cukrovku, do té doby smrtelnou.

Následující datum by si měli zaznamenat všichni příznivci brněnského 
ledního hokeje. V  neděli 15. ledna odpoledne se na  kluzišti v  Lužánkách 
uskutečnil první zápas v  kanadském hokeji (tehdy hockeyi). Utkali se hráči 
moravské Slávie s pražskou Slávií. Domácí hráči byli krutě poraženi (1:10), ale 
bylo příznačné, že první a jediný gól dal hráč jménem Chlad. Pro ty, co nejsou 
odborníky v tomto studeném a kluzkém sportu, je třeba doplnit, že do této 
doby se hrál styl “bandy hokej”, hráčů mohlo být na hřišti až 11 za jeden tým, 
měli jiný tvar holí a kulatý míč. 

A  zimním sportem žilo Brno i  22. ledna, kdy se v  Lužánkách pořádaly 
bruslařské závody. Závodilo se na tratích o délce 500 m a 1500 m. K velkému 
úspěchu moravských bruslařů přispěla bezpochyby skutečnost, že z  Čech 
dorazila pouze 1 účastnice.

Dne 22. ledna zemřel 258. papež Benedikt XV. (vlastním jménem Giacomo 
markýz della Chiesa, * 21. 11. 1854). Do úřadu byl zvolen v roce 1914.

Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internetové encyklopedie.
Mgr. Dana Malíková



Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat 
všem, kteří se pravidelně účastní našich 
osvětových akcí, a  také všem, kteří se podílí 
na jejich přípravách. V roce 2021 jsme jich pro 
vás s naším Spolkem připravili i přes covidová 
omezení hned několik. Třikrát jsme se mohli 
sejít U  Vránova mlýna na  odpolednech 
na Ponávce, ať již u tématu lesa a dřeva nebo 
vody, či umění a  krajiny. Mohli jsme se také 
potkat na  výstavě urbanistických konceptů 
„Jak mohly vypadat Řečkovice“ v  knihovně 
Jiřího Mahena nebo na veřejném projednávání 
připravovaného nového územního plánu 
města Brna. Doufáme, že vás dané akce 
obohatily a  ukázaly vám vaše okolí z  trochu 
jiného úhlu pohledu a  že si tak budeme více 
všímat místa, kde všichni společně žijeme. 

V  nadcházejícím roce pro vás máme  
připravenu další řadu akcí, například před-

nášky o  mokrohorských vilách a  architektuře  
Řečkovic druhé poloviny 20. století, pokračo-
vání výstavy urbanistických konceptů, další  
aktuální představení návrhu nového územ-

ního plánu či pokračování tematických  
odpolední na Ponávce. V novém roce vám také 
samozřejmě přejeme vše dobré, a  hlavně ať 
máme Řečkovice a Mokrou Horu stále krásněj-
ší a zdravější. 

Česlav Ulrich a Ondřej Štaud, zastupitelé MČ

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Více než dva roky čekali řečkovičtí stepaři z  T-Group Dance Studia 
na svou první mistrovskou soutěž. A čekání se opravdu vyplatilo. Mladí 
tanečníci z Brna přivezli v říjnu z pražského Mistrovství České republiky 
celkem 33 medailí a  stali se nejlepším stepařským studiem pro letošní 
rok. „Je to obrovský úspěch. Dokázali jsme, že náš systém funguje a že 
neskutečné množství času, které jsme obětovali tréninku a  vytváření 
studia vůbec, se opravdu vyplatilo. Jsem neuvěřitelně pyšný na všechny 
naše svěřence, předvedli perfektní a profesionální výkon,“ hodnotí první 
soutěž lídr studia a devítinásobný mistr světa ve stepu Tobiáš Košir.

V T-Group ale chtěli posunout laťku ještě výš a pojistit si, že na jejich 
první účast na mistrovství dlouho nikdo nezapomene. „Rozhodli jsme se, 
že právě vzhledem k podmínkám, kdy se lidé nemohou scházet, uděláme 
tu největší možnou šílenost. Nacvičíme částečně online a  následně 
prezenčně choreografii pro 67 stepařů a  uděláme největší produkci 
v  historii českých šampionátů,“ dodává s  úsměvem Košir. Zapojili tedy 
mládežnické i  dospělé stepaře, aby vytvořili zážitek, který mladým 
talentům z Brna už nikdo nevezme.

Nejlepší v Česku! Stepaři z T-Group ovládli  
Mistrovství České republiky

Pro část stepařů to byla vůbec první soutěžní zkušenost – a někteří 
noví medailisté z  T-Group nestepují ani rok. „Je úžasné, jaké pokroky 
děti udělaly, i  vzhledem ke  ztíženým podmínkám. Konečně se naplno 
projevilo, že naše studio po  dobu pandemie nestálo ani den. Je jasné, 
že online tréninky nikdy nebudou mít takovou úroveň jako ty ve studiu, 
ale naši stepaři se za  poslední dobu tolikrát překonali, že ten úspěch 
zkrátka přijít musel,“ vysvětluje manažer T-Group Adam Košir. Podle 
něj se řečkovičtí stepaři začínají už teď připravovat na  novou sezónu 
v  různorodých tanečních a  stepařských kurzech a  nemůžou se dočkat 
dalších vystoupení před lidmi.  

Stepařské studio, sídlící v  řečkovické Lachemě, funguje teprve dva 
roky, ale od té doby se řady jeho členů rozšířily na více než sto padesát 
stepařů a  stepařek z  celého Brna a  okolí. Lidé je mohli vidět například 
ve finále soutěže Česko Slovensko má talent 2019 a čtenáři zpravodaje 
pak zejména na  dětském dnu v  Řečkovicích. Mimo jiné vyprodukovali 
vlastní stepařskou show a v sálech, které si sami opravili, neustále trénují 
a sní o tom, že se stepem jednou dobudou svět. 

Adam Košir

Akce v roce 2021 se nadmíru vydařily



POZVÁNKA NA BESEDU
Vážení přátelé,

HORTUS, sdružení zahrádkářů, vás srdečně zve na před-
nášku – besedu s panem Zdeňkem Machařem, který je 

správcem a vedoucím Záchranné stanice volně žijících ptáků 
a zvířátek v Brně.

Beseda se bude konat ve středu 19. 1. 2022  
v 18.00 hodin v sále bývalého řečkovického pivovaru, Palac-

kého nám. 9a.

DOBROVOLNÉ vstupné bude v plné výši předáno  
panu Machařovi na nákup krmiva zvířátkům a ptákům. 

Vhodné i pro rodiče s dětmi.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Hortus, Hana Štefková

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Přednáška Architektura Mokré Hory
Spolek Za  zdravé Řečkovice vás srdečně 

zve na  přednášku mladé historičky umění 
Marie Heglasové na  téma architektonicky 
hodnotných rodinných domů a  vil na  Mokré 
Hoře. Budou zde prezentovány nalezené 
původní plány domů, které budou porovnány 
se současným stavem, jak ho známe dnes. 
Zmíněna bude i  problematika ochrany 
hodnotných budov a  příklady necitlivých 
zásahů. 

Po  přednášce bude volně navazovat 
výstava akvarelů s  řečkovickou tematikou 
mladé výtvarnice Veroniky Tišnovské. Akvarel 
autorka nezvolila náhodou, neboť záměrem 
bylo pokusit se touto jemnou technikou 
autenticky vystihnout atmosféru prostředí 
i  rychle se měnícího světla a  tmy. Námětem 
bylo především Palackého náměstí s kostelem 
sv. Vavřince, ale také místa sousedící 
s Řečkovicemi, např. medlánecké letiště a další. 
Výstava je prodejní. 

„Po stopách Mikuláše“
Jako každý rok i  letos jsme se těšili na „naši sokolskou“ Mikulášskou 

besídku. Po loňské on-line besídce jsme společně věřili, že letos budeme 
moci udělat besídku v  sokolovně, tak jako předcházející roky – tedy 
plnou pohádek, písniček a  tanečků. Děti se vždy dočkaly Mikuláše, 
andělů i čertů a obdržely malý dárek v podobě Mikulášských balíčků.

Bohužel ani letos nám pandemie nedovolila klasickou Mikulášskou 
besídku uskutečnit. Členové Řečkovické třináctky a tanečního souboru 
Pampelišky nakonec dali hlavy dohromady a  vymysleli Mikulášské 
putování. Cílem bylo obejít pět stanovišť, rozmístěných po Řečkovicích, 
kde se pohybovaly pohádkové bytosti – 1. Bob a  Bobek, 2. Krakonoš, 
Kuba a Anče, 3. Jeníček, Mařenka a ježibaba, 4. Pat a Mat, 5. Princezna ze 
mlejna, vodník a čertík.

Na  každém stanovišti děti musely splnit úkol a  vrátit se zpět 
do  sokolovny, kde na  ně čekal Mikuláš, anděl a  čert. Po  kontrole 
splněných úkolů děti obdržely malou odměnu v  podobě přívěsku 
a  bonbónů. Mikuláš s  čertem také listovali Knihou hříchů a  děti, které 
měly hřích, si ho odčinily básničkou nebo písničkou. Všem dětem se to 
podařilo. Na konci putování zůstala Kniha hříchů prázdná.  

Před sokolovnou se během dopoledne několikrát konalo taneční 
vystoupení dětí z tanečního souboru Pampelišky.

S úsměvem na tváři se děti rozcházely s rodiči domů na dobrý nedělní 
oběd. Mikulášskou atmosféru zpříjemňovalo i  krásné zimní počasí. 
Nakonec se akce zúčastnilo 130 dětí.

Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli.
Irena Zahrádková, TJ Sokol Brno-Řečkovice
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Kurzy angličtiny pro seniory  
můžou být skvělým vykročením  
do nového roku

Blíží se Nový rok a  s  ním i  nová předsevzetí. Symbolicky se uzavírá 
jeden cyklus a vše špatné, co se v minulém roce stalo, zůstává za námi. 
Můžeme začít s čistým štítem a vyzkoušet věci, které jsme předchozí rok 
nestihli. 

Většina lidí si na Nový rok udělá chvíli a zamyslí se nad svými přáními 
do dalšího roku. Mnozí si na seznam napíšou položku „naučit se anglicky“. 
Je to jeden z nejvíce používaných jazyků a nejednou by se ho například 
na dovolené hodilo umět. Sami jste se určitě v cizině setkali se situací, 
kdy jste si chtěli objednat v restauraci, zaplatit v obchodě nebo třeba jen 
poděkovat či poprosit, a nevěděli jste, jak na to.

V době koronavirové pandemie není lehké se jazyky učit. Jedním ze 
způsobů je například pomocí mobilní aplikace Duolingo. Ale samotná 
aplikace člověka nenaučí tolik jako přímo lekce. Ideální je to spojit! 
Spolek Sejděme se nabízí fyzické i  online kurzy angličtiny pro seniory. 
Jejich hodiny jsou naplněné smíchem, hrami a veselým mluvením. 

Technologií není třeba se bát, všichni to zatím bez problému zvládli. 
A pokud se nějaké problémy vyskytnou, se vším pomůže lektorka. Proč si 
nesplnit sen a nenaučit se tento kouzelný jazyk?

Více informací o  kurzech můžete nalézt na  webových stránkách 
lektora www.jaroslavasobotkova.cz, na  telefonu +420 603  223  353 
nebo pište na sejdemese@volny.cz. 

Těšíme se na vás.
Karolína Stárková za spolek Sejděme se

DĚJE SE V BRNĚ
BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 10:
Úroveň elektronických poplachových systémů se hodnotí  

i podle intervalů hlášení události.
Víte, jaký je doporučený minimální interval hlášení  

pro elektronické poplachové systémy  v bytech a domech?

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu 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 na údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA 
BARIKÁDY a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné 
bydlení. 
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje 
nebo na webových stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/ 

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve  spolupráci s  odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve  vašem domě podaří 
základní doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie 
získat certifikát a  označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro 
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi 
zabezpečovacími systémy (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 je 
můžete získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie 
Brno na ulici Bauerova 7 (areál Riviéra – vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035, e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější 
parametry podle vašich požadavků a možností. Parametry, kterým je 
třeba věnovat pozornost:
•	 Bezpečnostní	třída	–	minimálně	RC	3	–	RC	4	–	vyjadřuje,	odolnost	

vůči násilnému překonání.  
•	 Protipožární	odolnost	–	minimálně	EI30	–	zadrží	požár	mimo	váš	

prostor 30 min.
•	 Zamykací	body	–	alespoň	4-5	bodů	–	čím	více	zamykacích	bodů,	

tím lépe jste chráněni.
•	Odolnost	proti	hluku	–	v rozmezí	24-44	dB	–	čím	vyšší	číslo,	tím	

méně hluku propustí.
•	 Zárubeň	–	ocel	o tloušťce	min.	1,5	mm	–	dveře	v nevyhovující	

zárubni váš domov neochrání.
•	 Doplňky	–	podle	uvážení	–	překryté	kování	–	chrání	vložku	

proti jakémukoliv nářadí; omezovač otevírání – moderní pojetí 
klasického řetízku; kukátko – ověří, kdo je za dveřmi; trny proti 
vysazení – zabrání vysazení dveří.

Certifikát shody ČSN EN 1627:2012 – může vydávat výhradně 
certifikační orgán akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
Nezaměňovat s  PROHLÁŠENÍM A  SHODĚ, které nevydává 
akreditovaný certifikační orgán.

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

PRAVIDELNÉ KONTROLY
STAVBY A OPRAVY -

        NEREZOVÉ I ZDĚNÉ
        KOMÍNY

K O M I N I C K É  S L U Ž B Y  
Z  Ř E Č K O V I C

734 314 352
plachy@kominy-plachy.cz
Karásek 1f (areál bývalé Lachemy), Brno - Řečkovice

POSEZÓNNÍ SLEVA 10 % 
heslo: ŘEČ

VLOŽKOVÁNÍ 
FRÉZOVÁNÍ
REVIZNÍ ZPRÁVY
INSPEKČNÍ KAMERA
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Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na  internetu se stalo v  posledním roce velkým hitem 

a  mnoho domácností začalo ve  větší míře tuto formu nakupování 
využívat. S  tímto trendem vzrostla bohužel i  aktivita osob, které mají 
nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování v e-shopech:

Zloději a  podvodníci své podvody neustále zdokonalují a  je stále 
obtížnější podvodný e-shop na první pohled rozeznat. Také reklama či 
odkazy na  tyto obchody se mimo běžné prostředí internetu objevují 
stále častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
•	 Příliš	nízká	cena	zboží.
•	 Možnost	platby	na dobírku	či	osobního	převzetí	s vysokým	zpoplatněním	

oproti jiným způsobům doručení.
•	 Možnost	platby	ve virtuální	měně.
•	 Podezřelé	sídlo	firmy	nebo	místo	osobního	vyzvednutí.
•	 Nedávno	založená	doména	e-shopu.
•	 Minimální	počet	recenzí.
•	 Absence	reálných	kontaktů.
•	 Nefunkční	či	neodborná	zákaznická	linka.
•	 Stylistické	a gramatické	chyby	na stránkách.
•	 Název	e-shopu	neodpovídá	nabídce	zboží.

Nejdůležitější pravidla:
•	 Nenechat	se	zlákat	podezřele	nízkou	cenou.
•	 Nakupovat	jen	u osvědčených	prodejců.
•	 Stanovit	si	limit	pro	platby	přes	bankovnictví	či	karetní	transakce,	užívat	

3D secure,  být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech  
(možnost zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet 
používat zvláštní účet.

Při nákupech na  internetu buďte opatrní a  dodržujte nezbytná 
preventivní opatření.

por. Zdeňka Procházková 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Město i městské společnosti  
podporují péči o děti  
s postižením zraku 

Vedle města Brna, Jihomoravského kraje a  dalších institucí či firem 
podpořila programy péče o děti s postižením zraku také městská svozová 
a  odpadová společnost SAKO Brno. Osmdesát tisíc korun obdržela 
brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám 
dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. „Tyto prostředky 
využijeme na  pokrytí nákladů na  vstupní vyšetření zraku, kterým 
zjišťujeme, jak dítě zrak reálně používá. Výsledek vyšetření nám umožní 
nastavit, jak s dítětem začít pracovat,“ uvedla Karla Němcová, ředitelka 
brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči.

„Pečovat o  malé dítě se zdravotním handicapem vždy přináší 
výrazný zásah do  každodenního rytmu rodiny. Uvědomujeme si, že jde 
o dlouhodobou zátěž, která je náročná na čas, finance i psychiku obětavých 
rodičů. Proto podpoříme každou smysluplnou aktivitu umožňující rodičům 
vychovávat dítě doma, a nikoliv v ústavním zařízení. Jsme hrdí na to, že vedle 
města Brna a Jihomoravského kraje patří mezi podporovatele této myšlenky 
také SAKO Brno,“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda představenstva 
SAKO Brno. Kromě přímé finanční pomoci zakoupilo SAKO Brno pro 
své zaměstnance a  partnery originální plánovací kalendáře, které pro 
Společnost pro ranou péči navrhla a nakreslila známá výtvarnice Petra 
Řehová.

Poradkyně Společnosti pro ranou péči jezdí za  rodinami domů 
a věnují se nejen dětem, ale i celé rodině. „Ukazujeme rodičům, jak nejlépe 
podporovat rozvoj svých dětí, spolupracujeme s  očními lékaři a  pediatry 
a  zprostředkováváme rodičům kontakty na  ně, snažíme se propojovat 
další rodiny v obdobné situaci, pořádat jejich společná setkání,“ říká Karla 
Němcová z  brněnské pobočky společnosti. Cílem je, aby dítě mohlo 
zůstat ve svém přirozeném prostředí a aby rodina náročnou péči zvládla. 
Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči (viz www.ranapece.cz) 
už přes 30 let poskytuje odborné služby, podporu a  pomoc rodinám 
s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku do 7 let. 

Mgr. Michal Kačírek 
tiskový mluvčí, SAKO, a. s.

SBÍRKA 
VÝTVARNÝCH 
POTŘEB

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna Chovánek Klokánek   
Odbor zdraví Vrátnice  Vrátnice   
Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586
602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba: 
Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Út 8.00–14.00 hod.
Čt 8.00–14.00 hod.
Pá 8.00–13.00 hod.

Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Jedná se o:

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

• prstové barvy 
• tempery
• barvy na sklo
• vodové barvy
• štětce 
• tenké a tlusté trojhranné 

pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka 

• vlnkovaný papír (lepenka)
• tvrdé výkresy
• skicáky
• barevné papíry
• barevné kreslicí papíry 

velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny



Školní družina při ZŠ Novoměstská pořádala 10. 11. 2021 takovýto 
průvod při každoroční příležitosti, kdy 11. 11. slavíme svátek sv. 
Martina. Kdo tento světec byl a proč se tradičně konají zajímavé zvyky, 
bych nechala teologům, historikům a  odborníkům na  lidovou tradici. 
Dovoluji si podívat se na akci očima jedné z maminek, která doprovázela 
své dvě děti: školáčka a předškoláčka.

O této akci jsme se dozvěděli s dobrým měsíčním předstihem, a kdo 
(sami s radostí, že je akce pro děti) hned jim i oznámil, nejspíš musel často 
krotit jejich natěšenost a spoustu otázek k tomu, typu: „Kdo – Co – Proč – 
Kde – Kdy – Jak...?“ Jistě, že děti zajímal „ten pán“, svatý Martin, ale jak se 
při nějaké akci zmíní, že tam bude i živé zvířátko, natož opravdový a asi 
bílý kůň..., o to se těší víc. 

Dočkali jsme se. 
Všichni, kdo mohli, jsme se setkali před budovou naší školy 

a společně v průvodu vyrazili do Zamilovaného hájku. Děti byly ve svém 
živlu: objevilo se všechno možné, co jen svítí. Od  tradičních lampiónů 
s  poctivou svíčkou až k  nejvíce praktickým čelovkám, a  pokud někdo 
neměl nic, nevadilo, světýlek bylo dost a všem svítila na cestu, to vám byl 
ale dlouhý průvod! Chvílemi jsme v té tmě vypadali spíš jako světlušky.  
V  hájku děti a  my v  pozadí utvořili obrovský kruh. Nejprve nás 
z  jeho středu paní vychovatelky z  družiny všechny přivítaly, potom 
jsme si společně zazpívali pár písniček. Doprovod na  flétničku 
nás hezky vedl, mnohé děti měly vše natrénováno už ze školy, my 
rodiče něco znali, něco ne, kdo chtěl, zpíval a  nechal se i  zpěvem 
unést natolik, že neplánovaně vznikal i  dvojhlas i  trojhlas... Potom 
nám šikovné starší děti předvedly scénku ze života sv. Martina. 
Opravdu statečné před tolika páry očí, co jsme je bedlivě sledovali.  

A bum! Všechny děti vypnuly vnímání, když se odkudsi ozvalo: „Už jede, 
sv. Martin, už jede!“ Dupot kopyt nás všechny objel dokola, s  velkou 
opatrností přes utvořený koridor vstoupil doprostřed našeho kruhu 
nádherný, očima dětí obrovský kůň a na něm sv. Martin v rytířské zbroji 
a velkém plášti, to byla krása! Ale od dětí hned i zklamání: „Jak to, že není 
bílý?“, zvolaly ty průbojnější. Přes znepokojené štěbetání ohledně barvy 
jsem jen zachytila od  sv. Martina zdůvodnění, že je bláto, až nasněží, 
bude i kůň bílý. To by šlo, to dá rozum, děti vysvětlení přijaly, a nevím 
nevím, nakolik vnímaly Poselství sv. Martina, který nám jej důstojně četl 
z  velké listiny. Spíš jsem vnímala, že na  velmi způsobně se chovajícím 
koni mohly oči nechat a  dost těžko bylo děti oddalovat od  zadních 
nohou, kdyby náhodou ... Ale děti na nějaké „kdyby“ většinou nemyslí, 
tak se kruh kolem koně s jezdcem zužoval a zužoval. Láska nezná meze. 
A už děti začaly nosit mrkev nebo nějaké to jablko. S dovolením jej mohly 
přímo z ruky krasavci i nabídnout, chutnalo mu. 

Děti měly dovoleno i pohlazení a my rodiče, přesto, že myslím, všichni 
koníčky milujeme a  pohled do  jejich ušlechtilých očí nám pohladí 
duši..., jsme spíš měli na mysli tu bezpečnost, aby se nikomu nic nestalo 
a v respektu se opět vytvořil bezpečný odstup. 

Potom se s  námi sv. Martin rozloučil, koník uměl i  zasalutovat 
a půvabně koridorem vycouvat, takže toto vidět na živo, zůstaly dětem 
pusinky i otevřené, a my velcí ocenili potleskem, děti se přidaly. Potom 
se s námi rozloučily i paní vychovatelky a šli jsme společně v průvodu 
ven z hájku domů a věřím, že ten večer všechny děti usínaly s příjemnou 
únavou a  nadějí, že stejně sv. Martin projede Řečkovicemi znovu, 
a tentokrát na bílém koni. 

Nohelová Jaroslava
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Ohlédnutí za svatomartinským průvodem do Zamilovaného hájku

DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice

V roce 2022 opět rádi uvítáme naše příznivce  
na výtvarných kroužcích a keramikách!

Přihlášky na 2. pololetí:
Druhé pololetí začíná od 1. 2. 2022 a hlásit se do našich kroužků 
lze dle aktuálně volných míst na našem webu, kde najdete i více  
informací.
Volná místa: Keramika s točením na kruhu:  
středa 15 – 16:30, děti 8-14 let
Keramika s Janou Podzemnou:  
středa 16:45 – 18:15, děti 5-8 let
Kreslení malování, modelování:  
úterý 15:45 – 17:15, starší děti 10-14 let

Akce o pololetních prázdninách:
Pololetky s točením na kruhu, pátek 4. 2. 2022, 8-16 hod.  
Pro školní děti s celodenním  
točením na hrnčířském kruhu a modelováním.
Akce se bude konat od 6 nahlášených  
zájemců. Kapacita je max. 14 dětí.

Přihlašování na kroužky a akce je  
potřeba učinit online:  
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059,  
domino@helceletka.cz

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 zdraví, štěstí  
a pohodu do nového roku!

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
18. ledna 2022 v 18:00 v sále školy

Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LEDEN:
Městský areál – Vodova
Basketbal – Renomia ŽBL
15. 1. KP Brno : Hradec Králové 16:30 hod.
23. 1. KP Brno : Trutnov 16:30 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
(nová hala)

Basketbal – Kooperativa NBL
2. 1. Basket Brno : Olomoucko 18:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz
(nová hala)

Futsal – 1. liga mužů
7. 1. HELAS Brno : Sparta Praha 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz
(nová hala)

Florbal – extraliga žen
9. 1.  K1 Židenice : Chodov 15:00 hod.
30. 1. K1 Židenice : Olomouc 15:00 hod.
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz
(nová hala)

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději do 15. 1. 2022 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Sportovec Řečkovic a Mokré Hory 
– výzva k nominaci za rok 2021

Do 28. února 2022 můžete nominovat 3 sportovce a jednoho trené-
ra, funkcionáře či družstvo v rámci tradiční ankety naší městské části 
Sportovec roku 2021. Svoje nominace posílejte na e-mailovou adresu:

simonek@reckovice.brno.cz nebo foltyn.r@volny.cz.
Podmínkou nominace je trvalé bydliště v Řečkovicích a Mokré Hoře 

nebo klubová příslušnost k oddílu, který zde svoji činnost provozuje.
Slavnostní vyhlášení oblíbené ankety se tradičně uskuteční ve druhé 

polovině měsíce března (pokud to aktuální vládní nařízení budou umož-
ňovat).

Richard Foltýn, člen ZMČ a předseda komise sportu RMČ

Ohlédnutí za orelským rokem

Loňský sportovní rok nám moc nepřál, sezonu jsme začali až v květnu, 
ale i přes komplikace byl náš rok úspěšný. Ještě do prázdnin naši futsa-
listé zvládli odehrát dva turnaje a v kategorii U13 se probojovali na Mis-
trovství ČR do Plzně, kde v září obsadili krásné 4. místo. To ale malinko 
předbíhám. Vraťme se zpět do prázdninového programu, kde Orel po-
řádal čtyři turnusy příměstských táborů s celkovou účastí přes 90 dětí. 
Pouze s „příměšťáky“ jsme se nespokojili, proto jsme uspořádali historic-
ky první orelský pobytový tábor v Zubří na Vysočině, kterého se účastnilo 
téměř 40 dětí. Koncem prázdnin se do futsalové přípravy mládeže také 
zapojil reprezentační trenér Martin Brůna, který týmu dodal kvalitu a po-
třebné sebevědomí. V září se již na plno rozběhly naše tradiční kroužky, 
mezi které patří Futsal, Florbal, Tenis, Petanque, Badminton a Stolní tenis. 
Mladí futsalisté se účastní celoroční soutěže pořádané Dětským futsalem 
a florbalisté hrají Orelskou florbalovou ligu. Nesmíme zapomenout na at-
letiku, kde bych chtěl za vzornou reprezentaci poděkovat zejména Lukáši 
Dlabáčkovi.

Jsem moc rád, že i přes veškeré komplikace nám stále narůstá členská 
základna, kdy ke konci roku evidujeme téměř 200 dětí a 150 dospělých. 

Protože Orel není pouze o sportování, setkáváme se i na kulturních 
akcích. Nové orelské kroje jste mohli vidět na Vavřineckých hodech či 
na Posvícení, které ve spolupráci s místními skauty, sokoly, lidovci a far-
ností pořádáme v našem areálu na Medlánecké ulici. Posvícení se nám 
letos moc vydařilo. Po krásné krojované mši jsme se přesunuli na Orlák, 
kde byly nachystané soutěže pro děti. O zábavu se postaral oddíl Pampe-
lišky a cimbálová muzika Jánoch. 

Nedílnou součástí je i péče o náš areál a  jeho zvelebování. Letos se 
nám podařilo za  pomoci Jihomoravského kraje kompletně zrenovovat 
podlahu v tělocvičně, kde jsme si na konci roku mohli vychutnat Vánoční 
večírek. 

Závěrem bych chtěl poděkovat městu Brnu, MČ Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora, Jihomoravskému kraji a  Národní sportovní agentuře 
za podporu naší činnosti.

Zdař bůh. Petr Bořecký

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

Jsme rádi, že po  roční odmlce způsobené 
covidovou nákazou se poslední listopado-
vý pátek mohli do  Řečkovic opět vrátit Čerti  
z Lipůvky, aby zde předvedli své rejdy. 

Zkrotit je musel svatý Mikuláš s  pomocí 
Andělské jízdy, takže celý příběh měl šťastný 
konec. 

Dana Filipi

Čerti se rojili v Řečkovicích

Čertí reje byly opravdu divoké Zasáhnout musela Andělská jízda 

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, tel.: 776 187 490

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET:	prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.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

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	A KOUPELEN.	 
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz

HODINOVÝ	MANŽEL	od sklepa po střechu, stavař – praxe 30 roků, 
zednické práce, 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

Manželé 50 let hledáme pozemek pro stavbu domu v této lokalitě,  
nejsme RK. Platba hotově. I starší dům k rekonstrukci. T.: 602 720 320

KOUPÍM	BYT	v Brně-Řečkovice,	Královo	Pole,	1+1	do 3,5	mil. 
Tel: 604 518 776

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

PRODÁM 4 plechové disky se zánovními zimními pneumatikami  
175/65 R14 cena 2000,- Kč. Tel.: 774021009.

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

ITALŠTINA	-	Doučím	italštinu	děti	i dospělé. Místo výuky  
podle domluvy, možná i výuka online. Tel.: 777 595 892

RELAXAČNÍ	olejové	MASÁŽE k celkové regeneraci těla a mysli. 
Po domluvě možnost procedury i u Vás doma. Pro bližšíinformace 
volejte na tel. č.  724 976 317.


