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Vážení spoluobčané,

listopadové vydání zpravodaje 
se tradičně neslo v duchu anon-
cování velkého množství akcí 
pro veřejnost konaných v  naší 
městské části či jejím blízkém 
okolí. Bohužel letošek je v  mno-
ha ohledech bezprecedentní. 
S ohledem na zhoršující se situaci 
a na ni navazující vládní omezení 
jsme byli nuceni zrušit například 
říjnové vítání nových občánků 
nebo setkání při příležitosti Me-

zinárodního dne seniorů. Na listopad jsme připravovali novou atraktivní 
akci Svatomartinská vína v Řečkovicích, které se mělo zúčastnit až dvacet 
vinařů z  jižní Moravy. A koncem měsíce máme v plánu návštěvu Čertů 
z  Lipůvky, kteří loni za  své vystoupení sklidili velké uznání a  potlesk 
od  všech věkových kategorií. I  nad uspořádáním zbývajících akcí teď 
však bohužel visí velký otazník.

Několik zrušených akcí, které jsme na radnici připravovali, samozřej-
mě není nic proti dopadům, se kterými se v průběhu tohoto roku musí 
vyrovnávat jednotliví lidé v rámci svého soukromého i pracovního života. 
Přeji všem, ať se jim nadcházející zimní období podaří prožít co nejlépe, 
nejkvalitněji, a v co nejlepší kondici.

Rád bych připomněl, že stále funguje dobrovolnický program Ma-
sarykovy univerzity MUNI pomáhá, na kterém participuje i naše měst-

ská část. Pokud tedy senior či osoba v karanténě potřebuje například po-
moc s nákupem potravin či léků, vyvenčením domácího mazlíčka či jinou 
formu pomoci, připomínám telefonní čísla 549 498 804 a 549 498 800 
nebo e-mail pomoc@muni.cz.  

Přes veškerá omezení se pracovní život na radnici nezastavil. V listo-
padu postupně začínáme s  pracemi v  rámci akce Revitalizace zeleně 
v panelovém sídlišti. Jedná se o  rozsáhlou plochu sídliště mezi ulice-
mi Měřičkovou, Kunštátskou, Novoměstskou a Žitnou. Návrh revitaliza-
ce spočívá ve zlepšení zdravotního stavu stávajících dřevin, součástí je 
také likvidace dřevin invazivních a zdravotně nezpůsobilých. Podle od-
souhlaseného harmonogramu prací začneme prořezy a kácením men-
šího počtu nezdravých stromů. Výsadby nových stromů a keřů přijdou 
na řadu v únoru, založení trvalkových záhonů a broukovišť pak v březnu 
příštího roku. Celkem vysadíme téměř 130 nových stromů, 90 keřů 
a 350 m2 trvalkových záhonů. Náklady projektu činí téměř 2 milióny 
korun, přičemž více než padesát procent způsobilých výdajů pokryje do-
tace z Ministerstva životního prostředí. Přibližně čtvrtinou přispěje měs-
to Brno a pouhou čtvrtinu nákladů nese na svých bedrech městská část.

Další příjemnou zprávou z  oblasti péče o  životní prostředí je, že 
od příštího roku chce město Brno rozmístit nádoby na bioodpad. V sou-
časnosti v koordinaci s Magistrátem města Brna vytipováváme vhodná 
stanoviště pro „hnědé popelnice“ napříč celým územím městské části.

Chci také upozornit, že od 1. do 30. listopadu můžeme hlasovat pro 
projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. 
Mezi rekordními pětašedesáti soutěžícími projekty jsou tři z  Řečkovic 
a Mokré Hory. Dovolím si Vás požádat o podobně silnou podporu, jaké se 
loni v naší čtvrti dostalo projektu nové nafukovací haly na školním hřišti 
Novoměstská, který se úspěšně posouvá vpřed. Bližší představení nápa-
dů z městské části naleznete v článku místostarosty Filipa Hrůzy.

Pevné zdraví přeje
Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty



Z RADNICE2
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Zprávy ze zasedání rady městské části
Na své 26. schůzi 23. 9. 2020 rada městské části:
	schválila příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 

496/123a, 620  00 Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských 
činností a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla 
„Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,

	vybrala za  dodavatele veřejné zakázky na  služby s  názvem 
„Revitalizace sídelní zeleně v  panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ 
Ing. Jana Servuse, Dolnice 1760/12, 621 00, Brno,

	schválila smlouvu o  dílo na  výměnu herní sestavy na  oploceném 
dětském hřišti v  parku na  Novém náměstí se společností Hřiště 
v CAJKU, s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice,

	schválila smlouvu o  dílo se společností Brixton-stavitelství, s. r. 
o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642  00 Brno, jejímž předmětem 
je provedení opravy komunikace Karásek v  úseku od  křižovatky 
s Jandáskovou po vjezd k budově č. 13,

	schválila předložení žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna 
o  doplnění vodorovného dopravního značení V  12a (žlutá klikatá 
čára) na místní komunikaci bratří Křičků v místě přístupu ke stanovišti 
kontejnerů.

Na své 27. schůzi 14. 10. 2020 rada městské části:
	projednala obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna týkající 

se spádových obvodů základních a  mateřských škol a  nenavrhuje 
žádnou změnu v uvedených vyhláškách,

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru 
s firmou GO EVENTUM, s. r. o., Malínská 174/30, 620 00 Brno, za účelem 
uspořádání kulturní akce (Svatomartinské slavnosti) ve  dnech  
11. a 12. 11. 2020,

	schválila příkazní smlouvu se společností Fragula, s. r. o., se sídlem 
Sivice č. p. 304, 664 07, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru 
a  inženýrských činností při realizaci a  dokončení díla „Revitalizace 
sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.  

Dana Filipi, místostarostka                                                                                  

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Nový chodník ke Globusu  
a autobusová zastávka Královka

Již před více než dvěma lety vznesla MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora požadavek na vybudování souvislého chodníku na ulici Maříkova 
vedoucího směrem k  nákupnímu centru Globus, ale i  k  jednotlivým 
společnostem sídlícím na  této ulici. Zároveň jsme žádali do  projektu 
začlenit prodloužení autobusové zastávky Královka. Celá situace v této 
lokalitě nám již dlouho připadá velmi neutěšená a nekomfortní. Chodník 
existuje jen v  některých částech a  zastávka je pro dlouhé autobusy 
příliš krátká, cestující tak vystupují do bláta. Byla tedy zahájena jednání 
s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Brněnskými komunikacemi, 
a. s., a  protože silnice na  Maříkově je krajskou komunikací, tak také 
s  Jihomoravským krajem. Přidala se pochopitelně také MČ Brno-
Ivanovice, protože část budoucího chodníku již leží v jejím katastrálním 
území. Množství účastníků a  jejich nutná dohoda začátek realizace 
poněkud protáhly, ale v  těchto dnech již stavba nového chodníku 
začala.

Nově budovaný chodník povede od okružní křižovatky u Globusu, kde 
navazuje na současnou trasu pro pěší, a bude pokračovat až ke křižovatce 
s ulicí Královka. Celková délka chodníku je 590 metrů a Ivanovický potok 
bude překonán novou lávkou pro pěší. Stavba pochopitelně zahrnuje 
zřízení veřejného osvětlení v celém úseku nového chodníku i v části již 
stávajících chodníků, osvětlení tak bude doplněno až k okružní křižovatce 
u Globusu. Chodník bude bezbariérový a je navržen z dlážděného krytu 

z betonové zámkové dlažby. Stavba již byla zahájena a předpokládaný 
termín dokončení je na  začátku příštího roku. V  případě realizace 
autobusové zastávky Královka probíhá v  současnosti řízení o  získání 
územního rozhodnutí. V rámci urychlení zahájení stavby zastávky bude 
spojeno územní řízení se stavebním řízením, a proto předpokládáme její 
realizaci v polovině příštího roku. 

Od  celé akce si slibujeme větší bezpečnost a  komfort pro chodce, 
lepší napojení části Řečkovic a  Mokré Hory na  lokalitu kolem Globusu 
a  lepší dostupnost prostoru Bauhausu a  Ivanovic. V neposlední řadě si 
dovolím zmínit i určitou kultivaci celé lokality, protože současný stav je 
velmi neuspokojivý.

Mgr. René Černý, místostarosta

PROVOZ ÚMČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora od 22. 10. 2020 do odvolání
Vzhledem k současné epidemiologické situaci a v návaznosti na usne-
sení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1080, o přijetí krizového opatření, je 
provoz ÚMČ od 22. 10. 2020 do odvolání stanoven takto: 
úřední hodiny Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora:

pondělí  8 - 13 hodin 
středa  12 – 17 hodin

Provoz podatelny: pondělí a středa 8 – 17 hodin,  
úterý a čtvrtek 8 – 13 hodin, pátek 9 – 12 hodin  
(k případným osobním podáním mimo výše uvedenou dobu lze využít 
schránku umístěnou na vstupních dveří budovy úřadu).

VSTUP DO BUDOVY NENÍ VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ
V nutném případě za Vámi příslušný pracovník zajde k podatelně.
Pro spojení s  příslušným pracovníkem použijte telefon před poda-
telnou, kde je umístěn i seznam zaměstnanců vč. telefonních klapek, 
nebo požádejte o spojení pracovníka podatelny. 
Žádáme občany, aby upřednostňovali: 
•	 písemný,	elektronický	a telefonický	kontakt	před	osobním	kontaktem	

ve všech případech, kdy je to možné,
•	 bezhotovostní	platební	styk	pro	úhrady	plateb.	Pro	informaci	o ban-

kovním spojení je možné kontaktovat příslušného pracovníka telefo-
nicky nebo e-mailem.

Doporučujeme před případnou osobní návštěvou úřadu kontaktovat 
příslušného pracovníka telefonicky a dohodnout s ním možný způsob 
vyřízení dané záležitosti (vždy, kdy je to možné, se upřednostní elek-
tronická komunikace) a  případně konkrétní termín osobní návštěvy 
úřadu.
Veškeré kontakty jsou k dispozici na webových stránkách naší městské 
části www.reckovice.brno.cz, příp. můžete kontaktovat pracovníka po-
datelny na tel. čísle: 541 421 711 pro získání informace o telefonním nebo 
e-mailovém spojení na konkrétního pracovníka.
Tyto podmínky provozu se podle aktuálního  vývoje situace mohou 
průběžně měnit. O změnách Vás budeme informovat.

Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ



Z RADNICE3
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Participativní rozpočet  
města Brna:  
Podpořme opět projekty 
z naší městské části

Každý rok v tuto dobu spěje do ostré fáze hlasování v rámci Partici-
pativního rozpočtu města Brna. Po loňském úspěchu návrhu sportovní 
nafukovací haly jsme moc rádi, že i  letos se do projektu „Dáme na vás“ 
zapojila se svými návrhy řada našich spoluobčanů. Letos se jedná o cel-
kem tři projekty, které jsou situovány na území naší městské části, které 
byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší 
radnice a jež zabojují v konkurenci všech brněnských nápadů. Co se týče 
podaných námětů, patříme opět mezi ty aktivnější městské části.

Nejen o Vaši přízeň se letos pokusí zabojovat dva projekty, které již 
dobře znáte z  minulých ročníků. Jedná se o „Bílé střechy chladí Brno: 
pilotní projekt“, který v  minulém ročníku neuspěl v  ostrém hlasování 
opravdu jen o pár hlasů (přesněji o devět). Tento projekt má za cíl pře-
dělat střechy na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřič-
kova na bílé, což podle autorů projektu nejen prodlouží jejich životnost, 

ale také sníží teplotu, kterou absorbují, což přispěje zejména v horkých 
letních měsících k  ochlazování okolí. Druhým opakovaným projektem 
v  letošním ročníku PaRo bude „Řečkovický HRáj“, který v minulém roč-
níku neprošel přes dílčí proces PaRo – neuspěl při posuzování provedi-
telnosti ze strany Magistrátu města Brna. Pro letošní ročník se podařilo 
s  upraveným záměrem v  této fázi PaRo uspět, a  také tento projekt se 
bude ucházet o hlasy Brňanů. Cílem projektu je vybudování cest, laviček, 
odpadkových košů, herních prvků a práce se zelení v zadní části areálu 
proluky na ulici Terezy Novákové, to vše v souladu s první a druhou eta-
pou výstavby na celém pozemku.     

Zcela novým projektem, který vstupuje do PaRo letos úplně poprvé, 
je „ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště“. Tento projekt si klade za cíl vy-
budovat ve známé a velmi oblíbené lokalitě Zamilovaného hájku dětské 
hřiště a workoutové prvky. Celkovým smyslem projektu je dále zkvalitnit 
možnosti trávení volného času v této klidné části města, která je hojně 
využívána k procházkám do přírody, a to v rámci dostupných podmínek 
spojených s tímto záplavovým územím a v souladu s charakterem dané 
lokality a místní přírodou.

Na závěr mi dovolte Vám ještě připomenout, že ostrá fáze hlasování 
bude probíhat v listopadu. Přeji řečkovickým projektům úspěšnou soutěž.

Filip Hrůza, místostarosta

Zářijové vítání občánků
Sobota 19. září byla dnem, kdy jsme na radnici přivítali nové občánky 

Řečkovic a Mokré Hory. Celkem čtrnáct dětí uvítal svým proslovem sta-
rosta Marek Viskot. Společně s místostarostou Reném Černým pak také 
popřáli šťastným rodičům. Akci doplnilo vystoupení žákyně Základní 
umělecké školy Universum Marušky Soběslavské. Zářijové vítání občán-
ků jsme tedy, byť s určitými omezeními, ještě zvládli. Říjnový termín mu-
sel být bohužel zrušen. Stávající situaci samozřejmě sledujeme a v nej-
bližší možné době se budeme snažit najít nový termín.

Lucie Říhová, ÚMČ

Vážení jubilanti, 
vzhledem k současné epidemické situaci jsme bohužel nuceni 
dočasně přerušit rozvoz dárkových balíčků a  blahopřání  
k Vašim narozeninám. 
Děkujeme za  pochopení. Dovolujeme si Vám tedy alespoň 
takto popřát vše nejlepší k Vašemu životnímu jubileu.

Lenka Vystrčilová, předsedkyně komise sociální a zdravotní



Posledním tipem je knížka, kterou zatím v  Knihovně Jiřího Mahena 
nemáme, ale věříme, že ji koupíme. Při příležitosti letošního ročníku 
festivalu Janáček Brno vyšla kniha receptů Janáčkovy hospodyně Marie 
Stejskalové Mářina kuchařka, kde se dozvíte, na čem si tento hudební 
skladatel rád pochutnával, a  díky jejím poznámkám k  životu a  dílu 
domácího pána také zajímavosti z  Mistrova života. Kuchařka vznikla 
ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a doplňují ji fotky pokrmů 
servírovaných na  Janáčkově nádobí a  obrázky Venduly Chalánkové, 
ilustrující výjevy z Janáčkovy rodiny.

Snažíme se sledovat dění kolem nás a  opravdu zajímavých knížek 
je víc než dost. Těšíme se s Vámi na  viděnou a  přejeme pevné zdraví. 
Opatrujte se.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Kde všude už se o nás ví aneb Literárním  
gurmánem doma i v cizině
Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme a  doufáme, že Vám zdraví stále slouží. Jedna dobrá 
zpráva na úvod - všude na světě žijí lidé, kteří mají své starosti a radosti 
a milují knížky. Velmi rádi čtou a povídají si o tom, existuje nepřeberně 
literárních klubů, čtenářských spolků a  knihoven, pod jejichž křídla se 
mohou tito nadšenci uchylovat. Už před lety nás napadlo využít této 
krásné schopnosti a  krásného koníčka k  propagaci Knihovny Jiřího 
Mahena, města Brna a  tím pádem i  naší země, kdyby snad náhodou 
někdo nevěděl, kde Česká republika leží. Jak to funguje? Jdeme 
do  knihkupectví a  koupíme pár knížek - krásnou biografii o  Brně 
s fotografiemi Libora Sváčka, vyvedenou v několika světových jazycích, 
a dvojjazyčné knížky v češtině a v angličtině, např. Australské legendy 
nebo Deník kapitána Cooka. Pak někam jedeme, najdeme místní 
knihovnu a knížky jim věnujeme. Tak se s těmito zástupci našeho jazyka 
a  místa seznámí lidé v  různých koutech světa. Tyto knihy můžete najít 
ve školní knihovně u našich krajanů v rumunském Banátu, v pouliční 
knihovně ve  Vancouveru v  Kanadě nebo v  městské knihovně 
v  Queenstownu na  Novém Zélandu. Ve  Vancouveru na  ulici se dáte 
do řeči s dětmi, které si tam právě hledaly nějakou pohádkovou knížku 
a  v  Queenstownu byl zase hrozně milý úžas knihovnic, to se jim tam 
ještě nestalo. Jak jednoduché, a už je kousek naší knihovny s věnováním 
čtenářům rozeset mezi další literární gurmány.  A  jak uvádíme příklad 
té pouliční knihovny, stačí mít otevřené oči - a  najdete knihovničku 
na  různých místech - v  bývalé telefonní budce, na  nádraží či na  letišti. 
V San Franciscu jsem viděla slečnu na kole, která měla ke kolu připojený 
stojan na knížky, a takto knížky rozvážela po parku. Lidé už to prý znají, 
vezmou si od ní knížku a třeba jí dají nějakou svoji výměnou. Je to i takový 
relax a kus dobrodružství, až se vše uklidní a budeme moci zase cestovat. 
Jestli se Vám náš nápad líbí, můžete to zkusit taky. Stačí v  levných 
knihách koupit jednu knížku a  posunout ji někam dál.  Nebo se 
můžete za námi zastavit a poptat se, jestli nemáme nějaký vhodný titul 
z Vašich darů pro tuto příležitost, určitě se můžeme domluvit.  

Teď se nabízí dát tipy na knížky o cestování, ale to nás přece přivádí 
zpět domů, k našim brněnským autorům a k myšlence ukázat Vám, jak 
jsou skvělí a o jakých zajímavých tématech píší.

Pro děti bychom vybraly spisovatelku Lucii Hlavinkovou. Mladší děti 
zaujme Projekt pes, zatím třídílná série milých příběhů o dětech a jejich 
čtyřnohých kamarádech. Starším dětem je určeno Sesterstvo, také zatím 
třídílná série o  třech kamarádkách a  kouzelné kočce Fabiole. Autorka 
píše i pro dospělé, velmi oblíbený je román Kdo šije u Podolské? nebo 
Sestry Foxovy – skutečný příběh zakladatelek spiritismu.

Dospělé čtenáře by určitě mohli oslovit i  dva muži–spisovatelé. 
Prvním je Martin Reiner, který roku 2015 se svým románem Básník / 
román o  Ivanu Blatném získal prvenství v  Magnezii Liteře jako Kniha 
roku. Tím druhým je Jiří Šimáček. Ať už se začtete do Charakteru, Malé 
noční žranice nebo Prvotřídního hajzla, vždy Vás to donutí přemýšlet 
a příběh Vás nepustí. 

Knížky pro queenstownskou knihovnu

Pouliční knihovna ve Vancouveru Paní knihovnice v Queenstown Lakes Libraries
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V roce 2020 si připomínáme výročí úmrtí 
dvou významných řečkovických osobností, 
zasloužilé učitelky a kronikářky Vojtěšky Ma-
tyášové a spisovatele Františka Neužila.

V  měsíci březnu uplynulo čtyřicet pět 
roků (9. 3. 1975) od  smrti zdejší dlouholeté 
učitelky a kronikářky Vojtěšky Matyášové. 

VOjTěšKa MaTyášOVá se narodila 3. 5. 
1894 v obci Strání u Uherského Brodu. 

Po absolvování Zemské vyšší reálky v Uher-
ském Brodě v  r. 1913 nastoupila na  Učitelský 
ústav v Příboře, po jehož absolvování v r. 1916 
působila jako učitelka v Korytné, Havřicích, Pa-
šovicích, Bánově a  Uherském Brodě. V  tomto 
roce se provdala za Ing. Viktora Matyáše, úřed-
níka ředitelství ČSD v Brně. Spolu vychovali tři 
děti – Miliče, Zdeňka a  Alenu. V  roce 1924 se 
přistěhovali do Řečkovic, kde v r. 1929 nastou-
pila Vojtěška Matyášová jako učitelka na obec-
né škole na nynější Hapalově ulici. Když musela 

Právě dnes 100 let tomu jest... 
LISTOPAD 1920
V listopadu 1920 byla poprvé vydána hra Karla Čapka R.U.R. Objevilo se 
zde nové slovo robot. Karel Čapek původně nazval umělé bytosti slovem 
labor, ale jeho bratr Josef mu poradil výraz robot, odvozený od roboty.

Na  podzim 1920 vytvořil řezbář Karel Nosek loutku Spejbla. První 
vystoupení byla s  Kašpárkem, Spejbla mluvil Josef Skupa. Hurvínek se 
na prkna, jež znamenají svět, vyhoupl až roku 1926.

V  listopadu 1920 byl v  dobových novinách inzerován prodej Prvního 
českého adresáře Velkého Brna na  rok 1921. Vydalo ho nakladatelství 
Polygrafie v Brně, Veveří 39, telefon 111.

Sucho nás trápilo i před 100 lety. Listopad 1920 byl jeden z nejsušších 
za celou dobu měření. Spadlo pouze 1,6 mm srážek.

Dne 2. listopadu shořelo v Třešti v židovské čtvrti 82 domů. O obydlí přišlo 
přes 460 osob, postižení pak byli povětšinou ubytováni ve školách. Požár 
vznikl dle šetření ze špatně uloženého doutnajícího popele na pavlači.

Dne 3. listopadu byly zahájeny lidové přednášky vysokých škol.

Dne 5. listopadu se narodil divadelní a  filmový herec a  režisér Václav 
Lohniský (+18. února 1980). Asi si ho všichni pamatujeme ve  výborné 
roli Smrťáka ve  filmu Dařbuján a  Pandrhola či Hujera z  Marečku, 
podejte mi pero. Tady jeho postava dala vzniknout obecnému označení 
podlézavého, neoblíbeného studenta - hujera.

VÝROČÍ  ŘEČKOVICKÝCH  OSOBNOSTÍ 

Dne 6. listopadu koncertoval v  Besedním domě sbor moravských 
učitelek.

Od 13. listopadu se v kinech promítal film režiséra Vladimíra Slavinského 
Zlatá žena. Slavinský si zahrál i hlavní roli. Děj nebyl, pravda, bůhvíjaký 
:). Boháč Kodeš řeší spor se synem, který se chce oženit s  hodnou, leč 
chudou dívkou. Otec se v  závěru filmu zamyslí a  rozhodne se sňatku 
svého syna požehnat.

Dne 25. listopadu schválila poslanecká sněmovna vládní návrh na úpravu 
platů státních zaměstnanců. Zdlouhavé projednávání tohoto zákona 
vedlo ke  vzniku tzv. Pětky - pět koaličních stran projednávalo zásadní 
politické otázky mimoparlamentně.

I v listopadu jsou nějaké zprávy v Lidových novinách jak z bulváru. Malá 
ochutnávka:

“Náhle zemřela. V  pondělí 15. t. m. zemřela náhle tovární dělnice 
Františka Nožičková. Při soudní pitvě se zjistilo, že nešťastnice nezemřela 
po  vyhnání plodu, ale následkem srdeční choroby.” Co na  to GDPR? 
A nebo: “Tři osoby zešílely při citování duchů.” Stalo se tak 12. listopadu 
v  Olomouci. “Tři osoby, dvě ženy a  jeden muž, jež byly uvedeny 
do  hypnotického spánku, náhle zešílely a  musely býti dopraveny 
do  zemské nemocnice. Dnes dopoledne byly dopraveny do  ústavu 
choromyslných ve Šternberku.” Aspoň je tedy nejmenovali.

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

Mgr. Dana Malíková

za okupace v r. 1941 odejít na základě vládního 
nařízení ze školní služby, ze stesku po  školní 
práci začala hledat prameny k  dějinám Řeč-
kovic, které později zúročila jako kronikářka. 
Touto funkcí byla pověřena v  r. 1950 Radou 
Ústředního národního výboru v  Brně a  vyko-
návala ji až do své smrti. Je také autorkou drob-
ných publikací Řečkovice náš domov (1935) 
a U nás skončila válka (1946). Současně učila až 
do odchodu do důchodu v r. 1958 jako učitelka 
na  škole v  Řečkovicích, kde vychovala stovky 
žáků, kteří na ni dodnes rádi vzpomínají. Za její 
pedagogickou práci jí v  r. 1958 udělil ministr 
školství čestný diplom „vzorná učitelka“.

Paní učitelka Vojtěška Matyášová je po-
hřbena na řečkovickém hřbitově. V devadesá-
tých letech uplynulého století bylo nazváno 
náměstí, kde žila a psala kroniku, náměstí Voj-
těšky Matyášové. 

Dvacet pět let uplyne 22. 11. od smrti zná-
mého spisovatele, pedagoga a archiváře Fran-
tiška Neužila (+ 22. 11. 1995), který od polovi-
ny šedesátých let minulého století žil a  tvořil 
v Řečkovicích.

FraNTišeK NeuŽiL se narodil 9. 5. 1907 
v  místní části Jezera, jež je součástí městyse 
Pozořice. Původním povoláním učitel a později 
archivář do literatury vstoupil v r. 1928 básnic-
kou sbírkou Před nedělí. Od roku 1936, kdy vy-
šel jeho první román Země v průvanu, se začal 
věnovat prozaické tvorbě. V r. 1940 vyšel jeho 
román Plemeno Hamrů, jehož druhý díl Prsten 
(1959) věnoval autor dceři Marcele, provdané 
Zerhauové, která je rovněž literárně činná a žije 

v Řečkovicích.  K dalším autorovým dílům pat-
ří romány Modrý zvon (1941), Znamení šelmy 
(1947), Především naději (1963) a  Mezi námi 
noc (1964).

V období řečkovického pobytu vznikl trip-
tych Královna Eliška Rejčka, Trýzeň slávy, Oh-
nivá jeseň a romány Zlomená pečeť, Milostný 
herbář (1976), Raněné pole (1981), Řezeňské 
ortely (1984), Stíny pod piniemi (1986) a Bosý 
biskup z Libice (1991). 

Završením autorovy celoživotní literární 
tvorby je kniha Stříbrné vzpomínání, která vy-
šla až po autorově smrti v roce 1997. 

František Neužil, autor pěti básnických sbí-
rek a osmnácti prozaických děl, je, stejně jako 
paní učitelka Vojtěška Matyášová, pohřbený 
na zdejším hřbitově. 

Ludmila Ulrichová

František Neužil s manželkou Marií, dcera Marcela 
a vnuk Leo

Vojtěžka Matyášová se svým manželem Viktorem
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Vánoční příběh
Takže, vážení a milí, je to zde, máme to tu 

opět. Za  chvíli začíná advent, a  Vánoce jsou 
tady. Ti, co sledují dění ve  Sboru Páně CČSH, 
tak vědí, že zde pořádáme akce pro děti, že zde 
působí volnočasový klub Jonáš pod vedením 
sestry farářky Šárky Chytilové. A právě v rámci 
tohoto klubu zveme do  tohoto sboru dětská 
divadla. A ti, co jsou pozorní, vědí, že jsme zde 
mnohokrát mohli uvítat Divadlo Víti Marčíka, 
čili – jinak řečeno – charismatického herce, 
autora, principála, který si během chvilky 
dokáže podmanit dětské i dospělé diváky. Čas 
neuvěřitelně letí. A tak se stalo, že minulý rok 
jsme s  představením Malý princ mohli vidět 
ve  sboru Divadlo Já to jsem, které opět vede 
Víťa Marčík, ale tentokrát ten mladší. A  kdo 
byl na tomto představení, dá mi zapravdu, že 
ani v  tomto případě, jablko nespadlo daleko 
od stromu. A tak jsme se již před rokem dohodli, 
že Víťa Marčík junior přijede opět do  našeho 
sboru, a  to s  Vánočním příběhem, který je 
určený jak pro děti, tak i  jejich rodiče. A co je 
o  výše uvedené hře napsáno na  webových 
stránkách Divadla Já to jsem?

„Příběh by se také by mohl jmenovat ,,Cesta 
do  Betléma“ nebo ,,Co se dělo o  Vánocích“ či 
„Narození Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to skoro 
tradiční zpracování této události, a to především 
podle Lukášova evangelia. 

Omlouváme se, že v našem kuse nevystupuje 
ani děda Mráz ani Santa Claus a  už vůbec ne 
stádo sobů. Tito tak oblíbení návštěvníci oken, 
balkónů a  teras se nám nevešli do  představ 
o Vánocích. 

Máme tam zato místo (v  představách) pro 
tři krále, pastýře (valachy), anděly, Alžbětu 
a  Zachariáše (tetu a  strýce) a  konečně Marii, 
Josefa a  Ježíška, kterému během celého 
představení hrajeme a zpíváme všemožné koledy 
místy (námi) upravené.“

Věříme, že si v  představení každý něco 
najde. Od  klasických koled po  rockové, 
od zvěstování narození Spasitele po  taškařici, 
kde si děláme srandu sami ze sebe i lidí okolo. 
My dodáváme, že v představení hrají Jaroslav, 
Vítězslav a Eva Marčíkovi. Představení se bude 
konat 28. 11. 2020 v 15:00 hod. ve Sboru Páně 
Církve československé husitské, Vážného 6 
v Brně–Řečkovicích. 

Vstupné je formou daru, jehož doporučená 
výše činí 100 Kč. Výtěžek koncertu bude 
věnován na  podporu projektu „Centrum 
křesťanské kultury.“

Protože nevíme v  době, kdy je psán tento 
článek, jaká budou v době konání představení 
platit hygienická opatření, prosím, sledujte 
webové stránky www.verbumetmusica.com 
nebo www.ccshreckovice.cz nebo vývěsku 
u Sboru Páně, kde najdete aktuální informace 
ke konání tohoto představení.

 Vratislav Jan Marša, farář 
spolek Verbum et musica 

Na  počátku října řada z  nás využila svého práva volit, a  to 
do  Zastupitelstva Jihomoravského kraje a  dále do  Senátu Parlamentu 
České republiky, neboť naše městská část je součástí volebního 
obvodu č. 60. Úvodem by autor tohoto textu rád zdůraznil, že právo 
volit nepovažuje za  samozřejmost, ba naopak, je to jeden z  hlavních 
a základních znaků demokracie, tedy uspořádání, ve kterém nyní žijeme. 
Jít k volbám není povinnost. Je to však možnost, jak ovlivnit život kolem 
nás. Možnost, které bychom si měli vážit. A jak uvedu níže, domnívám se, 
že v naší městské části si spousta lidí tuto skutečnost uvědomuje, a  to 
je skvělé. Za to Vám všem, kteří jste k volbám přišli a využili svého práva 
volit, za sebe i ostatní kolegy zastupitele děkujeme, ať už byla Vaše volba 
jakákoli.

Volební účast v prvním kole voleb, kdy jsme současně se senátními 
volbami měli možnost volit členy Zastupitelstva Jihomoravského kraje, 
dosáhla téměř 50 %, přesněji 49,50 %, což je výrazně více, než činil 
celostátní průměr (37,95 %). Nejvyšší účast byla v okrsku na Mokré Hoře, 
a to dokonce 61,35 %, což je například více než v posledních komunálních 
volbách (volby do  zastupitelstva naší městské části). Ve  druhém 
kole senátních voleb byla účast o  poznání nižší – v  naší městské části 
dosáhla 19,86 %, zatímco celostátní průměr činil pouhých 16,74 %. Voliči 
na Mokré Hoře opět potvrdili svou disciplinovanost, když k volbám jich 
přišlo celkem 28,43 %.

A  jaké tedy byly výsledky voleb do  Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje? 
Vítězem voleb a prvním na pásce je hnutí ANO s výsledkem 18,81 %. 
Za vítězem voleb následovala ODS s podporou Svobodných a SOM, 
volební podpora činila 17,25 %. 
Třetí pozici získali Piráti se ziskem 14,40 %.

Na čtvrté místo dosáhla KDU-ČSL, a to díky výsledku 13,22 %.
Páté místo patří Starostům za výsledek 8,04 %,  
ve velmi těsném závěsu nasleduje uskupení SPOLU (TOP 09, Zelení)  
– 7,87 %, následované ČSSD - 7,7 %.
A poslední stranou, která překročila hranici pěti procent, je SPD díky 
výsledku 5,69 %.
Na výrazný výsledek nedosáhla Trikolora – její podpora byla 2,91 %, 
a zcela propadli komunisté s výsledkem 2,41 %.
Nejvíce přednostních hlasů získal Marek Viskot, starosta naší městské 
části (209), následován lídrem KDU-ČSL Janem Grolichem, který těchto 
přednostních hlasů získal 125.

A co volby do Senátu?
Jak již bylo řečeno, naše městská část patří do  volebního obvodu 

č. 60, spolu s  dalšími částmi ze severu Brna (Královo Pole, Žabovřesky, 
Ivanovice, Komín, Medlánky a další). Měli jsme možnost vybrat celkem 
z 11 kandidátů. Do druhého kola postoupili vítěz kola prvního, Roman 
Kraus (20,93 %), spolu s Annou Šabatovou (15,41 %). Ve druhém kole pak 
získal Roman Kraus podporu 61,01 %, zatímco Anna Šabatová 38,98 %. 
V celém obvodu byl rozdíl o něco nižší – 57,71 % v případě Romana Krause 
oproti 42,28 % Anny Šabatové. Nově zvolenému senátorovi za obvod č. 
60 tímto rovněž gratulujeme. Lze rovněž ocenit, že v  našem volebním 
obvodě probíhala férová a rovná volební kampaň, bez osobních útoků 
či invektiv, čemuž odpovídá i  to, že většina neúspěšných kandidátů 
z prvního kola podpořila jednoho z dvojice kandidátů, kteří postoupili 
do kola druhého.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva MČ

Jak dopadly volby v naší městské části?
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Svatomartinský 
průvod

Letos je to téměř deset let od  doby, kdy 
naši řečkovičtí lidovci ve  spolupráci s  farností 
sv. Vavřince začali pořádat Svatomartinský 
průvod. Tato tradice se těší velké oblibě 
– v  posledních letech průvod navštěvuje 
okolo 300 návštěvníků. Letošní přípravy sice 
poznamenala nejrůznější opatření a omezení, 
my jsme se však jako organizátoři nenechali 
odradit, a  celý průvod, včetně následného 
občerstvení a  degustace mladých vín 
v  pivovaru, je pro vás nachystaný. Pokud 
nám to aktuální situace dovolí, budeme se 
na vás těšit v neděli 8. 11. od 17:00 u kostela. 
Nezapomeňte si s  sebou přibalit lucerničku, 
lampion či baterku. Průvod totiž povede tmou. 

Za organizační tým Petr Bořecký

Jak mohly vypadat Řečkovice
V  jarních měsících rezonovalo naší městskou částí a  celým Brnem 

zveřejnění návrhu nového územního plánu. Abychom zvýšili zájem 
o tuto důležitou problematiku mezi širokou veřejností, rozhodl se Spolek 
Za zdravé Řečkovice společně s Ing. arch. Vladimírem Drápalem a řečko-
vickou pobočkou Knihovny Jiřího Mahena uspořádat výstavu historic-
kých urbanistických konceptů „Jak mohly vypadat Řečkovice“. Výstava 
se bude konat v  listopadu a prosinci právě v  řečkovické pobočce KJM.  
V této souvislosti plánoval Spolek na listopad i přednášku právě na téma 
historie řečkovického urbanismu, nicméně vzhledem k současné situaci 
ji pravděpodobně budeme realizovat až po novém roce snad v klidněj-
ších časech. O náhradním termínu budeme včas informovat. 

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva MČ

ONLY HIS – koncert naděje
Již na jaře připravoval spolek Verbum et musica koncert kapely ONLY 

HIS. Bohužel přišla pandemie a koncert se nemohl uskutečnit. V době, 
kdy je psán tento text, opět řádí covid-19 a my jsme se ocitli v nouzovém 
stavu, kdy jsou vyhlášena přísná protiepidemická opatření. Jsme 
přesvědčeni, že se všichni musíme chovat zodpovědně, ale zároveň, jak 
je to jen možné, žít normální život. Proto jsme přistoupili k rozhodnutí, 
že se pokusíme již jednou odložený koncert uskutečnit, a to 14. 11. 2020 
v 18:00 hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6 v Brně-Řečkovicích.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat prostřednictvím e-mailové 
adresy vem@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 776 032 149. 

Koncert se uskuteční za  podmínek daných Ministerstvem 
zdravotnictví. Prosím, sledujte webové stránky www.verbumetmusica.
com, www.ccshreckovice.cz nebo vývěsku u Sboru Páně, kde najdete 
aktuální informace ke konání koncertu.

Vratislav Jan Marša, farář, spolek Verbum et musica
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„Doba ledová je doba ledová,“ říká se v pohádkových příbězích dětí 
ze školního prostředí. Dnešní učitelé praví: „Doba covidová je doba 
covidová.“ Snaží se jí vše přizpůsobit, a  to nejen výukou ve  třídách, 
ale i mimo ně. V září jsme za zvýšených hygienických pravidel vyjeli se 
třeťáky do divadla Radost. Prvňáčci i druháčci navštívili místní knihovnu, 
aby byli pasováni na čtenáře. Se čtvrťáky jsme jako každoročně zamířili 
na  dopravní výchovu na  Riviéru. Celý první stupeň se pak zúčastnil 
dopravní výchovy na  dopravním hřišti při naší škole, aby si připomněl 
a vyzkoušel pravidla bezpečné jízdy na kole.  

Ani žáci druhého stupně nelenili. Měli možnost se pobavit a přitom 
se i  něčemu přiučit. Například žáci 7. A  a  7. B se zúčastnili dvoudenní 
zeměpisné exkurze. Nejprve se vydali do  městysu Křtiny, kde zažili 
terénní výuku, která byla zaměřena na  seznámení s  obcí Křtiny. Žáci 
realizovali například dotazníkové šetření u  místních obyvatel, vytvářeli 
SWOT analýzu obce a prohlédli si kostel Jména Panny Marie. Následně 
se přesunuli k  rybníku Olšovec do  Jedovnic, kde přespali. Druhý den 
absolvovali terénní výuku, která se tentokrát týkala orientace v přírodě 
s  využitím interaktivních map v  tabletech. Vyzkoušeli si geocaching, 
který jim vyučující připravili na  trase mezi obcemi Jedovnice a Rudice. 
Na závěr exkurze navštívili ještě mlýn Rudice, ve kterém zhlédli muzeum.

Pro žáky šestého ročníku jsme na začátku září uspořádali adaptační 
pobyt v  Podmitrově, který umožnil žákům seznámit se s  novými 
spolužáky. S každou třídou jel třídní učitel spolu s asistentem pedagoga, 
dále se pobytu účastnil školní psycholog, výchovný poradce a  další 
učitelé. Během pobytu si žáci zahráli různé společenské, seznamovací, 
večerní a zážitkové hry a aktivity, díky kterým se naučili vnímat potřeby 
a pocity druhých, význam tolerance a pomoci druhým. Kromě toho se 

Novinky ze ZŠ Eduard
ZŠ Eduard, Terezy Novákové 64, pořádá 

1. 12. 2020  SOuSeDSKý VáNOčNí jarMarK  
Začátek jarmarku je naplánován na 15.00 hodin,  

v 16.30 hodin bude následovat besídka dětí. 
Jste srdečně zváni!

Započali jsme také projekt Eda se učí v  zahradě, který je realizovaný 
za podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Plánujeme komunitní 
setkání, besedy a další vzdělávací a společenské akce.
Sledujte nás na www.zseduard.cz a našem FB @zseduard.

Mgr. Marie Hrušková

také žáci učili vnímat důležitost nastavení a  dodržování pravidel. Zdá 
se, že z tohoto pobytu odjížděli všichni spokojeni, a to natolik, že by si 
jej další rok rádi zopakovali. Tento druh pobytu realizujeme pro nové 
kolektivy každoročně, jelikož má za cíl ulehčit žákům přechod na druhý 
stupeň.

V uplynulém měsíci jsme se také věnovali kariérovému poradenství, 
jehož nedílnou součástí je na naší škole získávání praktických zkušeností 
prostřednictvím exkurzí ve firmách a v dalších institucích. Žáci osmého 
a  devátého ročníku tak mohli navštívit soukromou česko-anglickou 
mateřskou školu v  Troubsku, kde si mimo jiné mohli vyzkoušet 
práci s  dětmi o  několik let mladšími, než jsou oni sami. Děkujeme 
za možnost návštěvy mateřské školy a těšíme se na další exkurze třeba 
v architektonické kanceláři.

Těší nás, že Vás naše aktivity zaujaly a  dočetli jste článek až 
k  poslednímu odstavci. Na  tomto místě bychom Vás rádi pozvali 
na  Kavárničky pro rodiče, které jsou zaměřeny na  témata, jež zajímají 
rodiče budoucích školáků a rodiče žáků prvního i druhého stupně naší 
školy. V současné době probíhají kavárničky on-line formou přes aplikaci 
Zoom. V září proběhly první kavárničky, které seznamovaly s metodou 
Feuersteinova instrumentálního obohacování a jejím využitím ve výuce. 
V  říjnu jsme se zabývali filozofií naší školy, možnostmi rozvíjení nadaných 
žáků a  žáků s   podpůrnými opatřeními, činností školního parlamentu 
a  školního poradenského pracoviště. Plánujeme již třetí kavárničku, 
která se uskuteční 18. listopadu v  17 hodin. Věnována bude tématu 
školní stravování, možnostem naší školní jídelny a zapojení do projektů 
souvisejících se stravováním. Jste srdečně zvání k  účasti i  diskusi. 
O  možnosti připojení Vás budeme informovat prostřednictvím našich 
webových stránek a sociálních sítí.

Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ Horácké náměstí

8 NAŠE DĚTI

Co se událo a bude dít na ZŠ Horácké náměstí
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Velké finále je tady!  
Dáme na vás, 
hlasujte o vítězích i letos 

Ve 4. ročníku Dáme na vás, participativním rozpočtu města Brna, roz-
hodnete o 33 milionech korun. Obyvatelé Brna letos navrhli 134 projek-
tů, 95 z nich získalo podporu. Do hlasování postupuje 65 proveditelných 
projektů, o kterých vy máte možnost rozhodnout v listopadovém finále.

A jak hlasování probíhá? 
Hlasovat mohou občané Brna (s trvalým bydlištěm v Brně) starší 18 let 

1.–30. listopadu, a to elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí 
full účtu na brnoid.cz. Každý má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. 
Jednomu projektu lze dát maximálně 2 kladné a 1 záporný hlas.

Pořadí projektů se určí podle počtu kladných hlasů. Vítězné jsou ty 
projekty, které se vejdou do 33 milionů korun. V příštím roce začne Kan-
celář participace s jejich realizací.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora má ve finále tři projekty: 
Řečkovický HRáj, Bílé plochy chladí Brno, pilotní projekt, a Zamilec – dět-
ské hřiště a  sportoviště. Na  facebookové stránce Dáme na  vás můžete 
zhlédnout videa k těmto i všem ostatním finálovým projektům a vybrat 
si své favority.

Nebuďte ke svému okolí lhostejní a pomozte rozhodnout, co se u vás 
vylepší, opraví nebo postaví, aby byly Řečkovice a Mokrá hora ještě lepší 
místo pro život.

Hlasujte! Dáme na vás…
Mgr. Eva Čajková, Kancelář participace, Magistrát města Brna

Narození miminka je radostně očekávanou událostí a velkou životní 
změnou. Když se však rodičům narodí dítě s postižením, je to od života 
„podpásovka“: místo radosti kupa starostí, místo užívání si miminka 
nekonečný kolotoč návštěv lékařů, a především bezmoc a nejistota, co 
bude dál. Pomoci rodině v  takové situaci může raná péče, bezplatná 
mobilní služba, která dojede až k  nim domů. Každá rodina, která 
vychovává doma dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem ve věku 
0 – 7 let, má na tuto pomoc nárok. Poradkyně rané péče, vysokoškolsky 
vzdělané odbornice na  sociální práci a  speciální pedagogiku, jezdí 
za  rodinou zpočátku každý měsíc a  pomáhají rodičům zorientovat 
se v nové situaci krok za krokem. Ukazují rodičům, jak mohou sami se 
svými dětmi pracovat a  rozvíjet je. Používají přitom atraktivní hračky 
a pomůcky, které si rodina může také bezplatně zapůjčit. Včasná pomoc 
má velký vliv na  to, jak rodina těžké období zvládne a  jaký bude život 
dítěte v budoucnu. 

Organizace poskytující ranou péči se specializují na  různé typy 
postižení, například Společnost pro ranou péči podporuje rodiny dětí se 
zrakovými vadami, často se vyskytujícími v kombinaci s dalším tělesným 
či mentálním postižením. V Česku působí už 30 let a za tu dobu provázela 
přes 3  000 dětí, kterým navzdory postižení umožnila co nejlepší start 
do života.

Každý rodič, který má pochybnosti o  tom, zda se jeho dítě 
správně vyvíjí, může ranou péči kontaktovat a  poradit se s  odborníky 
– více na  www.ranapece.cz . V  termínu 2.- 8. 11. 2020 proběhne 
celorepubliková osvětová kampaň Týden rané péče, aktivity sledujte 
na www.tydenranepece.cz .

Mgr. Lucie Špuláková, Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
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Rozhovor s Raddy Divisem
Nové moderní a prostorné sportoviště v Řečkovicích.  
„Brno získává další skvělý a největší multifunkční gym,” 
říká jeho majitel a bývalý vicemistr evropy.

Možná jste již zaregistrovali, že během tohoto roku byla v naší městské 
části dokončena nová Multifunkční Sportovní Hala  GIBU-X-GYM. Do  ní 
si nově můžete zajít zlepšit svoje fyzické a kondiční síly v nové posilov-
ně, ale také poznat nové sporty, jako je například thaibox, kickbox, K-1 či 
stále populárnější MMA. Za realizací tohoto netradičního projektu v naší 
městské části stojí pan Raddy Divis, který je vicemistrem Evropy a je také 
držitelem mistrovských titulů z Rakouska, kde dříve žil.

Proč jste se vlastně rozhodl pro Řečkovice a Mokrou Horu při rozhodo-
vání o umístění sportovní haly?

Řečkovice a  Mokrá Hora jsou velice krásnou a  po  všech stránkách 
atraktivní městskou částí, která mě vždy přitahovala. Tím nejdůležitějším 
okamžikem mého rozhodnutí pro tuto lokalitu byla podpora městské 
části.

Na co všechno se mohou návštěvníci vůbec těšit?
 Návštěvníci se mohou těšit na nadstandardně vybavenou klimatizo-

vanou dvoupodlažní “Multifunkční Sportovní Halu” o celkové podlaho-
vé ploše 1800 m2. Nachází se na ulici Maříkova 30 a disponuje vlastním 
parkovištěm a zastávkou MHD na hranici pozemku. Sportovní centrum 
je plné sportů a je otevřené 7 dní v týdnu. Součástí budovy je i posilov-
na, kterou dovybavujeme zcela novými stroji špičkové značky HAMMER 
STRENGTH přímo z USA, a bude zcela dokončena v lednu 2021. V přízemí 
se nachází zázemí pro bojové sporty, jako například thaibox, kickbox, K-1 
/ box / MMA a grappling. K dispozici je zde MMA oktagon o velikosti 6 m, 
2 ks boxerských ringů o závodní velikosti 7,8 x 7,8 m dle pravidel AIBA, 
12 ks zavěšených pytlů a velké tatami zóny pro bojové sporty. 

 Co Vás k tomu vedlo po takové kariéře? Vedle sportovní haly také stá-
le provozujete samotné sporty, organizujete soutěže apod. 

 Sport mě vždy naplňoval a baví mě práce s  lidmi napříč věkovými 
kategoriemi. Přípravu tohoto projektu jsem započal již v roce 2012. Byla 
to dlouhá cesta a v roce 2019 byla konečně zahájena stavba. Letos v létě 
se nám podařilo stavbu dokončit a přesunout náš GIBU-X-GYM do této 
nové haly, kterou si všichni moc užíváme. Sport se stal součástí mého ži-
vota, pozitivně mě formoval a pomohl mi ke spoustě jak sportovních, tak 
i profesních úspěchů. Doprovází mě po celý život. GIBU-X-GYM sportovci 
startují nejen v rámci ČR, ale spolupracujeme i úzce s organizací World 
Kickboxing Federation, která působí napříč kontinenty po celém světě, 
kde se účastníme amatérských, ale i profesionálních soutěží. Vychovali 
jsme několik vítězů, mistrů Evropy i vítězů kontinentálních titulů. Něko-
likrát jsme již startovali v Číně, Rusku a napříč Evropou. Z pozice prezi-
denta WKF CZECH REPUBLIC se podílím na  organizování a  přípravách 
sportovních soutěží, trénuji, koučuji a dělám rozhodčího.

 Jak jste se Vy sám původně dostal k bojovým sportům?
 K bojovým sportům jsem se dostal už jako malý kluk. Tenkrát to bylo 

karate v Brně-Husovicích a následně Tesla na Lesné. V roce 1988 jsem při-
šel do Vídně, kde jsem působil coby programátor bankovních přístupo-
vých a bezpečnostních systémů. Jednalo se ryze o duševní práci a sport 
byl pro mě právě tou dokonalou kompenzací pro zachování si rovnováhy 
mezi duševnem a fyzičnem. Začal jsem se zde věnovat taekwondu, a je-
likož moje zápasy byly pro diváky natolik atraktivní a akční, začal jsem se 
věnovat kickboxu, který byl v té době velice populární. Začal jsem pocti-
vě trénovat, a zanedlouho jsem se stal mistrem Vídně a následně i mis-
trem Rakouska. Jelikož jsem většinu svých zápasů vyhrál ještě před časo-
vým limitem skrze KO protivníka, tak jsem následně zápasil na různých 
galashow od Vídně napříč Rakouskem až po exkluzivní události a des-
tinace, např. Velden. Účastnil jsem se sportovních akcí v Holandsku, Ně-
mecku apod. Bojové sporty se staly a jsou součástí mého života dodnes.  

 Mezi sporty, kterým se věnujete, uvádíte i MMA, což jsou smíšená bo-
jová umění, spojující různé techniky jiných bojových sportů i  bojových 
umění. MMA získává v poslední době celosvětově na popularitě a mezi 
její asi nejznámější protagonisty patří například Conor McGregor. Jak se 
daří rozvoji MMA u nás?

 MMA je velice komplexní sport, který získává stále více na popularitě. 
Jako jedni z mála máme v našem gymu i MMA oktagon, což je velice dů-
ležité pro přípravu našich bojovníků. V našich řadách GIBU-X-GYM máme 
borce v české reprezentaci a spousty nadějných talentů. Asi dva týdny 
nazpět nás navštívil známý český bojovník Karlos Terminátor Vémola, 
který jako první zápasil v UFC, což je pro naše borce velká motivace. MMA 
má velký potenciál a Česká republika je velice dobře zastoupená ve svě-
tovém žebříčku UFC.

Na  Vašich stránkách uvádíte, že se věnujete všem věkovým kate-
goriím. Jsou podle Vás bojové sporty opravdu vhodné pro každého?  
Co podle Vás přináší a v čem jsou prospěšné?

Ano, tento druh sportu je opravdu vhodný pro všechny věkové ka-
tegorie, pro muže, ženy a děti. Obzvláště u dětí je trénink sestaven tak, 
aby jim byl plně přizpůsoben, jejich duševním a  fyzickým možnostem 
za účelem jejich dalšího růstu a vývoje, fyzického i duševního. Děti po ce-
lou dobu tréninku dostávají maximální péči a dohled. Sport je i možnou 
prevencí rizikového chování dětí a  mládeže, ale je důležitý i  pro jejich 
správný vývoj. Jsou to právě získané návyky a vlastnosti ze sportu, jako 
jsou např. sebepřekonání, výdrž, píle, touha, vůle, cílevědomost, spoleh-
livost, vytvoření zásad fair-play, samostatnost, týmová a kolektivní práce 
a další atributy. V dnešní společnosti je sport obzvláště důležitý, a to pro 
dospělé, ale při dnešním životním stylu hlavně i  pro mládež při jejich 
osobnostním, morálním, fyzickém a  duševním rozvoji.  Aktivně trávený 
odpočinek je základ pro zdravý životní styl. Pravidelně sportující lidé mají 
i mimo jiné i silnější imunitu. Jsou různé cíle a motivace, ale u nás nemu-
síte mít za cíl zápasit. Bojové sporty totiž slouží vedle rozvoje pohybové 
koordinace také například pro odreagování se od každodenních stresů 
a v neposlední řadě se také naučíte sebeobraně, jak se ubránit útočníko-
vi. Bojové sporty spojují všechny zúčastněné, jsou i o skvělém kolektivu 
a společně tráveném čase i mimo tělocvičnu. Proto vznikl GIBU-X-GYM 
a těšíme se na Vás.

Děkujeme za rozhovor.                                               Otázky kladl Filip Hrůza

Raddy Divis s Karlosem Vémolou



Ukliďme Česko    

 Známá celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která 
byla z důvodu protikoronavirových opatření přesunutá z jara na podzim, 
proběhla v sobotu 19. 9. také v naší městské části.

Letos se jednalo o  lokalitu za  plotem u  mateřské školky Škrétova, 
v  těsné blízkosti chodníku a  vstupu do  školky. Na  tomto pozemku se 
dlouhé roky nacházel nepořádek v  podobě starých pneumatik, drátů, 
trubek, plechovek, lahví a různých plastů. 

Kolem tohoto místa se denně pohybují četní chodci včetně dětí a ten 
nepořádek byl všem stále na očích. Chtěli jsme nám i ostatním, kteří zde 
v okolí bydlí, zpříjemnit průchod tímto místem a také ukázat, že se na-
jdou lidé, kterým není lhostejné jejich životní prostředí. 

Množství sesbíraného odpadu bylo nakonec takové, že kapacitně ne-
dostačoval ani přistavený velký kontejner.

Poděkování za úspěch akce patří náměstku primátorky Petru Hladí-
kovi za zajištění kontejneru, a především všem dobrovolníkům, kteří se 
úklidu zúčastnili a pomáhali. 

Petr Roháček, člen komise životního prostředí
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Sport v době koronaviru
Vážení čtenáři,
z důvodu různých opatření souvisejících s pandemií koronaviru a nejis-
tého výhledu všech sportovních soutěží není možné zařadit pravidelnou 
rubriku Kam za sportem.

Dovoluji si však místo toho zveřejnit svůj názor, že sport a dobrá fyzic-
ká připravenost jsou jedním z předpokladů jak se lépe bránit nástrahám 
nemoci covid-19.

Podporujme proto jakýkoliv povolený pohyb či sportování při dodr-
žování aktuálních nařízení a nebraňme profesionálním sportovcům (kteří 
často obětovali celý svůj život obrovské dřině a odříkání) při zachování 
všech preventivních opatření v jejich činnosti.

Basketbalistky KP Brno trénovaly v polovině října při uzavření hal a nepřízni 
počasí pod husovickým mostem

 
Názorným příkladem je také pomoc fotbalové Zbrojovce, která z dů-

vodu klimatických podmínek během měsíce října, havarijního stavu 
inženýrských sítí pod polovinou stadionu v Srbské ulici a v té době ne-
dokončené rekonstrukce ploch v Tréninkovém centru mládeže neměla 
kde trénovat. Proto jí bylo při dodržení všech specifik veřejného hřiště 
ve spolupráci s funkcionáři SK Řečkovice a s pochopením starosty Marka 
Viskota a předsedy komise sportu Richarda Foltýna umožněno dočasně 
trénovat na umělé trávě v Řečkovicích.

 Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

Ohlédnutí za vydařenou akcí
Dovolte mi podělit se s  vámi o  radost ze společné aktivity s  dětmi 

v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko v sobotu 19. 9. 2020.
Zorganizovala jsem úklid hřiště Škrétova a  jeho blízkého okolí. 

Zapojily se různé věkové kategorie dětí. Asistovala mi maminka paní 
Petra Rezková a podpořila i maminka paní Dana Kudová. 

Ráda bych prostřednictvím zpravodaje poděkovala všem 
zúčastněným. Chceme být vzorem druhým a dát veřejně najevo, že nám 
na hřišti Škrétova záleží.

Laura Neová
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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 . 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
eLeKTriKáŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
MaLBy 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MaLBy – NáTěry ONDerKa. Tel.: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZeDNíK, MaLíŘ, NaTěrač FaSáD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
iNSTaLaTÉrSKá firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POčíTače-NB-TiSKárNy-iNTerNeT: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
iNSTaLaTÉr – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTáŽe – OPraVy voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel.: 606735151
MaLíŘ POKOjŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
PeDiKÚra, MaNiKÚra, GeLLaK, Banskobystrická 34,  
Tel.: 607 969 892
Od 1. 2. 2020 byl obnoven provoz KOŽNí ambulance na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala MUDr.  
Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinace denně  
od 8 do 15 h. Tel.: 544 527 548, 605 167 302, www.koznireckovice.cz
Servis TV antén, instalace antény, set top-boxy, měření signálu, 
přechod na DVB-T2. Satelitní příjem Skylink, Feesat. Příjem  
zahraničních programů. T.:797659985, e-mail: mvolf@seznam.cz
DOPraVa PrO SeNiOry – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

reKONSTruKCe bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

KOuPíM ByT 1+KK nebo 1+1 v Řečkovicích. Platba hotově.  
Tel.: 605 552 304, David. 

KOuPíM ByT 4+1 nebo 3+1 větších rozměrů. Spěchá, připravena  
hotovost. T: 778 555 356, Irena. 

BrOušeNí a OSTŘeNí POD SLOVaŇáKeM na ul. Husitská 14 - nabrou-
síme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy, 
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte  
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18, pátek 9-13. Tel.: 702 006 700

Hledáme chalupu nebo chatu do 50 km od Brna. Tel.: 725002155 

Koupím malý byt v Brně.  Hotovost. Tel.: 601325211  

Koupíme byt 2+1 i větší v Řečkovicích. T: 602880390

Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou bytů  
a rodinných domů. Tel.: 737 859 336.

ušeTŘeTe tisíce korun ročně za elektřinu a plyn. Pošlete mi poslední 
vyúčtování k nezávaznému porovnání cen na usetrete@post.cz, nebo  
si se mnou domluvte osobní schůzku.

KOuPíM starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený  
k rekonstrukci – jsem přímý zájemce. Tel.: 601 270 860

PrODáM podsklepenou chatku v zahrádkové osadě v Řečkovicích.  
Tel.: 608 615 589

PrONajMu garážové stání na ulici Uprkova, měsíční nájem  
1300 Kč. MT: 605 487 762

HLeDáMe muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice 
Vrátný, recepční a dozor v muzeu. Tel.: 602 595 682,  
email: pph.kolarik@seznam.cz

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve všechny děti i jejich rodiče na nové představení v podání  Čertů z Lipůvky

Mikulášská nadílka 2020

čeká na vás Mikuláš, čerti, andělé a další překvapení. 
Akce se uskuteční, pokud to umožní aktuální epidemická situace.

27. listopadu 2020 v 17.00 hodin
areál bývalého pivovaru, Palackého náměstí, Řečkovice


