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Propad příjmů naší 
městské části naštěstí 
nekopíruje propad 
příjmů města

Čas letí nezadržitelným tem-
pem, čekají nás vánoční svátky 
a konec roku 2020. Nebyl to, mír-
ně řečeno, úplně standardní prů-
běh roku. Asi málokdo z nás ně-
kdy v lednu očekával, co všechno 
nám nějaký vzdálený „čínský 
virus“ přinese. Nemá smysl ro-

zebírat na stránkách obecního zpravodaje, co se mohlo udělat lépe, co 
se udělalo dobře a zda je do budoucna opravdu dlouhodobě udržitelné 
plošně držet omezení mající dramatický dopad na ekonomiku. To místní 
samosprávy neovlivní. Stejně jako občané a firmy se však nepochybně 
budeme muset vypořádávat s důsledky hospodářskými, s dopady na ve-
řejné rozpočty.

Predikce vývoje dopadů krize na  hospodaření a  rozvoj města Brna 
není pro nadcházející rok zrovna příznivá. Už jarní vlna znamenala pro 
město propad o  1,7 miliardy korun. Podzimní a  zimní období nevěstí 
o nic lepší situaci. Brno zdaleka nemůže počítat s uskutečněním všech 
plánovaných investic, ať už se bavíme o oblasti sportu, kultury nebo tře-
ba dopravy. Z pohledu městských částí je konec roku, nesoucí se ve zna-

mení příprav jejich vlastních rozpočtů, přece jen o něco veselejší. Můj dík 
patří vedení města za to, že propad příjmů městských částí úplně nekopí-
ruje propad příjmů města, což by bylo pro naše fungování fatální. Na tzv. 
neúčelové dotaci od města (hlavní zdroj příjmů brněnských městských 
částí) přicházíme o pět procent. Není to radostné, ale mnohem lepší než 
příslovečný drát do oka. Věřím proto, že vás začátkem nového roku budu 
moci informovat o nových investičních akcích, které napomohou zkvalit-
nění života v naší čtvrti. 

Co se týče největší akce letošního roku, kterou je revitalizace Palac-
kého náměstí, probíhá vše bez komplikací. Budoucí podoba se už hezky 
rýsuje. A aby byl celkový výsledek ještě lepší, a především stavební dílo 
kvalitní a dlouhověké, schválila rada městské části prodloužení provádě-
ní stavebních prací i o jarní měsíce. Je tomu tak z důvodů technického 
charakteru. Zejména se jedná o probarvené asfaltové povrchy chodníků, 
které budou dokončovány až při vyšších venkovních teplotách. Stejně 
tak bude vhodnější počkat se založením nového trávníku a  s  výsad-
bou trvalek. Žádné nečekané komplikace při provádění díla nenastaly, 
a na jaře se tak můžeme těšit na zmrzlinu nebo posezení v obnoveném 
parku. Pevně věřím, že už ve větších skupinkách.

Vážení sousedé, ať se vám podaří po  zbývající dny tohoto roku co 
nejvíce zvolnit každodenní shon a  stres. Přeji vám krásné a  pohodové 
prožití vánočních svátků, ať rok 2021 prožijete vy i vaši blízcí ve zdraví 
a spokojenosti.

Marek Viskot 
Váš starosta

Slovo starosty

Vánoce plné pohody, lásky, klidu, štědrosti,
v nadcházejícím roce zejména dobré zdraví, hodně štěstí a úspěchů

všem čtenářům přeje 

redakční rada zpravodaje ŘEČ
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Zprávy ze zasedání rady městské části
Na své 28. schůzi 11. 11. 2020 rada městské části:
	schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2021 ve dnech 6.–8. 8.,
	jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké náměstí 

13, Mgr.  Bc.  Ondřeje Pavelka a  p.  Oldřicha Gardáše a  současně 
jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Novoměstská 21, 
Mgr. René Černého a Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,

	schválila smlouvu o  dílo se společností MENHIR projekt, s. r. o., se 
sídlem Horní 32, 639  00 Brno, na  plnění zakázky malého rozsahu 
„Zpracování projektové dokumentace akce: Oprava zateplení 
bytového domu Novoměstská 23-41“

	vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Nová 
nafukovací hala v  Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem 
CALYPSO GROUP, s. r. o., Brožíkova 550, Polabiny, 530 09 Pardubice, 

	schválila dodatek č. 2 ke  smlouvě o  dílo, uzavřené se společností 
KOMFORT, a. s., se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602  00 Brno, 
na  provedení díla „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora“, jehož předmětem je prodloužení termínu 
dokončení díla.

Dana Filipi, místostarostka                                                                                  

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Opatření proti zvýšenému výskytu 
černé zvěře na Mokré Hoře

Vedení městské části a  odbor životního prostředí se již delší dobu 
zabývají opatřeními proti zvýšenému výskytu divokých prasat na Mokré 
Hoře v  lokalitách biocentra a ulice Brigádnická. Od občanů víme, že již 
vzniklo několik nebezpečných situací a uvědomujeme si všechna rizika 
a nepříjemnosti s tím spojené. Zmíněná lokalita je honitbou mysliveckého 
spolku Paseky–Jehnice, kterou jsme vyzvali ke  spolupráci na  řešení 
vzniklé situace. Protože klasický hon na  divočáky za  použití střelných 
zbraní není v zastavěné části obce možný, musíme hledat a zkoušet jiné 
možnosti, jak se černé zvěře zbavit nebo její populaci alespoň redukovat. 
Dovolte mi prosím následnou rekapitulaci jednotlivých opatření.

Dne 26. 11. 2020 od 14.00 hodin proběhla v lokalitě mezi železniční tratí 
(Brno–Kuřim) a zástavbou rodinných domů na Mokré Hoře bezpečnostní 
opatření Mysliveckého spolku Paseky-Jehnice za účelem vyhnání černé 
zvěře z porostů rákosin a mokřadních luk. Akce proběhla za spoluúčasti 
městské policie. Opatření na konci ulice Brigádnické budou muset být 
jiné povahy, způsob provedení vyjednáme s mysliveckým spolkem.

V  letošním roce jsme ve  dvou etapách nainstalovali kombinované 
plašiče s pachovým repelentem k omezení výskytu černé zvěře v lokalitě 
biocentra „Na  Loukách“ při ulici Pod Zahradami, Jandáskově a  Boženy 
Antonínové. Na  řadu celkem 53 kůlů byly nainstalovány hliníkové 
vlaječky pro aplikaci pachového ohradníku. Na  savé části hliníkových 
vlaječek je opakovaně aplikován v  doporučené dávce pachový 
odpuzovač. Po cca 4 týdnech se provádí opakovaná aplikace odpuzovače 
rozdílného chemického složení. V tuto chvíli je podle současného stavu 
lokality a připomínek občanů zřejmé, že zvěř si na nainstalované plašiče 
s  pachovým repelentem navykla a  jejich účinnost lze hodnotit jako 
omezenou.

Pravidelná údržba lokality biocentra vychází ze zpracovaného plánu 
péče, ve kterém jsou jednotlivé části plochy zařazeny do zón s odlišným 
způsobem údržby. Část plochy má podle tohoto plánu zůstávat bez 
údržby se samovolným rozvojem mokřadních společenstev. Sečení 
většiny ploch je prováděno v  četnosti dvakrát až čtyřikrát ročně, 
část ploch v  okolí původních jezírek zůstává neposečena. Vzhledem 
k letošnímu průběhu počasí a podmáčenému terénu na části lokality není 
možné provést strojní posečení starších porostů rákosin. O  částečnou 
redukci rákosí se pokusíme v případě vhodných klimatických podmínek 
v zimním období po zamrznutí terénu a  jeho spolehlivé únosnosti pro 
větší techniku.  

Zváženo a  projednáno bude podání žádosti k  příslušnému orgánu 
státní správy myslivosti na snížení počtu černé zvěře, uloženého uživateli 
honitby podle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Z  uvedeného je zřejmé, že problematika zvýšeného výskytu černé 
zvěře v zastavěném území obce nemá snadné řešení. Z tohoto důvodu 
vás všechny prosím o  opatrnost ve  zmíněném území i  o  případnou 
spolupráci. Budeme rádi, když nám svoje setkání s černou zvěří oznámíte. 
Monitorování výskytu je velice důležité pro jednotlivá  opatření, jejich 
provádění je ovšem velice obtížné.

Sběrné nádoby na bioodpad
Před časem jsme s Magistrátem města Brna zahájili debatu o rozmístění 

nádob určených na sběr biodpadu, tzv. hnědých kontejnerů. Výsledkem 
bude rozmístění prvního tisíce kusů těchto nádob o  objemu 240 litrů 
v celém městě Brně. Protože ne každý z nás má možnost kompostovat 
bioodpad na vlastním pozemku, bude po rozmístění těchto kontejnerů 
zajištěn jejich svoz do centrální městské kompostárny. V současné době 
vyhledáváme po  celé naší městské části vhodná stanoviště pro tyto 
nádoby. Není to vždy jednoduché, kontejnerová stání jsou mnohde 
již zaplněna, přesto uděláme maximum pro to, aby i  naši občané měli 
dostupnou možnost bioodpad uložit. Město Brno plánuje svoz tohoto 
odpadu jednou za  čtrnáct dní, pokud ovšem zjistíme, že je to moc 
dlouhá doba, kontejnery budou zaplněné nebo jejich obsah již bude 
zapáchat a obtěžovat okolí, budeme žádat o častější vyprazdňování 
nádob. Během roku 2021 bude připraven systém svozu bioodpadu 
od rodinných domů.

Vážení spoluobčané a přátelé,
dovolte mi na  závěr roku 2020, který nás všechny vystavil nevšední 
a  nečekané zkoušce, poděkovat Vám všem za  trpělivost a  solidaritu 
a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 
Vám přeji, více než jindy, hlavně tolik potřebné zdraví a štěstí. Věřím, 
že společně vše zvládneme.

Mgr. René Černý, místostarosta

Uzavření úřadu dne 23. 12. 2020
Ve  středu 23. 12. 2020 bude Úřad městské části Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z  provozních  
důvodů uzavřen pro veřejnost. Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude pro-
vozní doba podatelny časově omezena od 8:00 do 12:00 hodin.

Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

Nabídka pachtu
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k  propachtování pozemek  

p. č. 3598/7 v  k. ú. Řečkovice (zahrádka v  lokalitě Úlehle) o výměře  
488 m2. Na pozemek je přivedena voda, spotřebu hradí pachtýř. Cena 
pachtu je min. 8,- Kč/m2/rok. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou 
se žadatelem, který nabídne nejvyšší částku. Termín podání žádostí je  
5. 1. 2021.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 541  421 722 nebo  
e-mailem sirhalova@reckovice.brno.cz paní Daniela Širhalová – Odbor 
správy majetku ÚMČ.



V březnu příštího roku plánujeme s Odbo-
rem životního prostředí a  městskou společ-
ností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob urče-
ných na sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny 
na  těch stanovištích sběrných nádob, které 
vyberou městské části. Nákup nádob pokryje 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. 

Jedná se o  přelomový okamžik. Doposud 
Brno jako jedno z  mála měst systematicky 
bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu 
vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných 
středisek odpadů, případně v některých měst-
ských částech mobilní sběr velkoobjemovými 
kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme 

po celém městě v první fázi rozmístit tisíc hně-
dých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou urče-
ny především na kuchyňský bioodpad.

Z úrovně města v současné době začínáme 
oslovovat městské části s žádostí o upřesnění 
stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby 
na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob 
bude rozmístěno v průběhu března roku 2021.

Zatím máme naplánovaný svoz tohoto od-
padu ve  čtrnáctidenním intervalu. Závěrem 
roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svo-
zu, zda frekvence vývozu je dostatečná a zda 
je dostatečná i  velikost nádob. Podle toho 
systém upravíme na další rok. Během příštího 

roku také budeme připravovat systém svozu 
bioodpadu od rodinných domů.

Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že 
bioodpad je cenná surovina. Předně takový 
odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, 
proto i  nadále budeme podporovat domácí 
kompostování. Ne každý Brňan však má pro 
kompostování vhodné podmínky, proto chce-
me zajistit svoz do centrální kompostárny a zá-
roveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu 
bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět 
popelářské vozy nebo autobusy městské hro-
madné dopravy.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

Podzim v divadle bývá obvykle časem vel-
kých příprav na  prosincový vánoční maraton. 
Letos je ale vše jinak. Po  nucené pauze diva-
dlo pomalu ožívá zkouškami a stále připravu-
je nové inscenace, které po  otevření divadel 
spatří světlo světa. Vy se již nyní můžete těšit 
na  nádherné tituly. Prakticky hotovy jsou již 
dvě inscenace – komedie Yasminy Rezy Bella 
Figura, kterou připravuje režisér Mikoláš Tyc, 
a  nádherný muzikál Pretty Woman, který asi 
nemusíme blíže představovat. Uprostřed ko-
ronavirové pauzy jsme také zahájili zkoušky 
na  komedii Světáci, ve  které se můžete těšit 
na  Michala Isteníka, Jakuba Uličníka a  Petra 
Halberstadta v  hlavních rolí fasádníků, kteří 
chtějí zažít velký svět noční Prahy.

Pozadu ale nezůstáváme ani v  online pro-
storu sociálních sítí. Režisér Petr Gazdík již 
dlouho chystal projekt, který chtěl přirozeně 
začlenit do  našeho programu a  vyplnit tak 
mezeru v uvádění komorního programu s vyu-
žitím našeho úžasného Divadelního klubu. Ko-
ronakrize vše uspíšila, a tak nyní můžete na na-
šem YouTube kanále vidět každou sobotu nový 
díl naší talk show s názvem MdB Klub. Trojice 
moderátorů Jana Musilová, Barbora Goldman-
nová a  Jonáš Florián si postupně budou zvát 
své hosty a ptát se jich nejen na divadelní život. 
Pilotní díl představil trojici moderátorů a dále 
pozvání do  našeho Klubu přijali například 
Hana Holišová, Robert Jícha, Ladislav Kolář 
a mnozí jiní. 

Další online novinkou je AktrŠéf Městský – 
obdoba slavné kuchařské show, ovšem v diva-
delním provedení. Díky ní zjistíte, jak jsou naši 
herci pohotoví a jak dokážou zvládnout jednu 
z  nejtěžších hereckých disciplín – improviza-
ci. Sledujte náš facebookový profil či stránky 
divadla www.mdb.cz, kde najdete informaci 
s odkazem. 

A  pokud si zoufáte, že nemůžete svým 
blízkým jako vánoční dárek koupit vstupen-
ky do  našeho divadla, pak se nemusíte bát! 
Od úterý 24. listopadu na našich stránkách mů-
žete zakoupit speciální Dárkový poukaz v ceně 
400 nebo 700 kč, který je na rozdíl od toho tra-
dičního platný celých 12 měsíců a který nově 
budete moci uplatnit i  v  online nakupování. 
Nezapomeňte tedy navštívit e-shop Městské-
ho divadla Brno!

Kateřina Vižďová, tisková mluvčí MdB
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Lidé mohou opět křižovat Brno městskou hromadnou dopravou  
z pohodlí domova. V prodeji je totiž druhé vydání hry Brno Šalinou, která 
byla hitem loňských Vánoc. Společenská hra, jejímž autorem je DPMB, 
přináší oproti první verzi několik vylepšení.

Hra je v  prodeji v  Informační kanceláři DPMB na  Novobranské 18 
nebo v  e-shopu dopravního podniku eshop.dpmb.cz. Cena zůstává  
stejná jako loni - 444 Kč.

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

Oblíbená hra Brno Šalinou  
je opět v prodeji

Brno pořídí tisíc sběrných nádob na bioodpad

Novinky v Městském divadle Brno

Te n t o  p o u k a z  l z e  u p l a t n i t  d o  1 2  m ě s í c ů  o d  z a k o u p e n í . w w w. m d b . c z

Dárkov ý poukaz  

4 00,–  Kč



nou značku s  křížkem, mají nejen otevřená výdejní okénka, ale budou 
ve svých prodejnách knížky koupené zdravotníkům shromažďovat a ná-
sledně je po  domluvě dopraví do  nejbližšího místního zdravotnického 
zařízení.
Webové stránky projektu Kniha ti sluší se od 11. listopadu 2020 stávají 
on-line  platformou, jejímž cílem je  poradit čtenářům  kde a  jak v  době 
nouzového stavu, kdy musí být knihkupectví zavřená, objednat a koupit 
knihu, kde najít nejbližší knihkupectví s výdejním místem, v němž si mo-
hou knihy online předtím objednané vyzvednout. A jak už bylo zmíněno, 
poradí také, kde je možné zanechat knihy zakoupené pro zdravotníky.

Toto je krátký výčet online zdrojů, které souvisejí s knížkami a s Vámi, 
našimi čtenáři. A nebojte se, až bude otevřeno, čeká na Vás spousta no-
vých knížek, protože náš nákup, naše baličky a  rozvoz nezahálejí, kaž-
dých 14 dní je nám doručeno zhruba 50 – 60 nových titulů pro všechny 
věkové kategorie, za měsíc tedy 120 titulů a za rok bez prázdnin ne méně 
než 1200 nových knížek různých žánrů, které Vás mohou potěšit. 

A ještě se vrátíme k našemu milému Jiřímu Mahenovi a oslavám 100 
let od založení KJM, které nás čekají v únoru příštího roku. Podle pohá-
dek Jiřího Mahena Co mi liška vyprávěla máme pro děti připraveny zá-
bavné besedy. Náš Liščí klub školních družin stihl ještě před zavřením 
několik schůzek, na  nichž si děti mohly vyrobit krásnou záložku Lišky. 
Posíláme Vám jednu momentku a  návod pro děti i  hravé dospělé, jak 
si Lišku – záložku vyrobit doma. Vidíte, jsme stále s Vámi a nemůžeme 
se dočkat, až si spolu zase hezky popovídáme o knížkách. Přejeme Vám 
všem pevné zdraví, hezky strávené Vánoce a věříme, že se brzy sejdeme 
v lepších časech.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Najděme poklad domácí – již podruhé
Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme a také na Vás moc myslíme. Úplně chápeme, jak jsou 
knihy pro Vás důležité a  tak se znovu poohlížíme po  dalších zdrojích 
a cestách, které Vás ke čtení dovedou. 
Tak tedy jako na jaře - projděte si svou domácí knihovničku či knihovnu, 
a určitě tam najdete knížky, které jste ještě nečetli, řekli jste si, na to je 
ještě čas, zajdu si pro něco nového do knihovny. No a teď právě ten čas 
nastal, můžete dočíst všechny resty, všechny zapomenuté tituly a obje-
vit tak třeba poklad, který se skrývá v zatím neznámém autorovi nebo 
v  krásném příběhu. Nebo si znovu přečtete svého oblíbeného autora 
nebo knížku, která Vás spolehlivě rozesměje, nebo knížku, kterou jste 
měli rádi, když jste byli malí. Těšíme se na Vaše příběhy, na Vaše vyprávění 
o dávno zapomenutých knížkách - pokladech, které jste mezi nimi našli.
Kromě této varianty se nabízí přehršel elektronických zdrojů. Naše webo-
vé stránky www.kjm.cz Vám nabízejí spoustu možností, čtení, zábavy, 
kreativního učení, stačí se jen podívat. Na ukázku vybíráme tyto články:

Výdejové okénko
Od 23.11. fungujeme přes „výdejové okénko“ a doufáme, že v době, kdy 
budete tento článek číst, již bude knihovna v  omezeném režimu opět 
otevřená. Všechny výpůjčky, žádanky i čekající rezervace budou prodlou-
ženy do termínu obnovení provozu (konkrétní termín najdete ve svém 
čtenářském kontě). V době uzavření provozů nebudou navýšeny poplat-
ky na  již upomínaných výpůjčkách. Kontaktovat nás můžete na  těchto 
telefonních číslech: 603 367 495, 778 428 659
nebo na e-mailu: vypujcky@kjm.cz.
Navýšení počtu e-výpůjček
Milí čtenáři, od  pondělí 26. října je zvýšen počet možných e-výpůjček, 
a  to na  4 e-knihy měsíčně. Současně můžete mít aktivní maximálně 3 
e-výpůjčky od Palmknih a maximálně 1 e-výpůjčku od Flexibooks. V pří-
padě problémů nás můžete kontaktovat na  e-mailu: hudebni@kjm.cz. 
Odkaz se otevře v novém okně. Buďte s námi i online, přejeme příjemné 
čtení!
Vzdálený přístup k databázi Naxos
Oddechněte si a připojte se z domu k Naxos Music Library, která nabízí 
nahrávky vážné a jazzové hudby, najdete zde však i populární hudbu. Ná-
vod na vzdálený přístup k databázi najdete zde, dostupný je pro registro-
vané čtenáře naší knihovny. V případě, že připojení nefunguje, vyzkou-
šejte to později, je možné, že je v danou chvíli vyčerpaný počet přístupů. 
Pokud jsou problémy s připojením dlouhodobé, můžete nás kontaktovat 
na e-mailu: hudebni@kjm.cz.
Knihovny online
Portál online.knihovny.cz. Odkaz se otevře v  novém okně a  je aktuali-
zovanou verzí jarního protiviru.knihovny.cz. Představuje online bránu 
k volně dostupným informacím pro všechny věkové kategorie, obsahuje 
elektronické zdroje dostupné zdarma a legálně, inspirační seznamy knih, 
externí zdroje vzdělávání a mnoho dalšího. Navštivte knihovny virtuálně!
Tipy na čtení pro děti
Nevíte, co s dětmi číst? Nechte si doporučit četbu přímo od knihovníků. 
Na portálu ctenidetem.knihovny.cz najdete seznamy přehledně seřaze-
né dle věku dítěte od předškolního věku až po žáky 9. třídy. Přestože jsou 
knihovny zavřené, mnohé z knih jsou k dostání formou e-výpůjčky, pří-
padně si je můžete zakoupit online u malých nakladatelů a knihkupců, 
a tím je podpořit.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů děkuje zdravotníkům a spouští 
iniciativu #knizkaprosestricku
Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) si maximálně váží práce 
sester, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří v těchto dnech 
intenzivně pečují o pacienty nemocné covidem-19, a  letos tedy nema-
jí mnoho možností připravit se na blížící se Vánoce. SČKN proto věnuje 
kolekci knižních titulů Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a spouští 
iniciativu #knizkaprosestricku. Nabízí tak veřejnosti možnost poděkovat 
zdravotnickým pracovníkům za  jejich nasazení tím, že pro ně mohou 
koupit a darovat jim knížku.
Knihkupectví, která mají na  mapě na  webu  www.knihatislusi.cz  červe-



Stoleté výročí liturgie  
v českém jazyce

Církev československá husitská, založená 
počátkem roku 1920, si letos připomíná stoleté 
výročí své existence. Důvodů, proč se skupina 
tzv. reformních kněží nakonec rozhodla pro 
radikální krok úplného oddělení se od  řím-
skokatolické církve, bychom mohli jmenovat 
hned několik. Požadavky, či spíše podněty, 
formulované katolickým knězem, básníkem 
a spisovatelem Jindřichem Šimonem Baarem, 
zahrnovaly prakticky každou oblast církevního 
života. Vždyť dlouhé a neúspěšné vyjednávací 
pokusy s Vatikánem se dotýkaly tak zásadních 
otázek, jakými byla církevní autonomie a  sa-
mospráva, zdobrovolnění celibátu, legalizace 
dnes běžného pohřbu žehem nebo překlad 
liturgie do národního jazyka, neboť římskoka-
tolické mše se sloužily výhradně v latině.

Právě možnost modlit se k  Bohu v  mate-
řštině patřila u  mnohých kněží, ale také u  řa-
dových věřících mezi otázky nejpřednějšího 
významu. Zmíněné reformní požadavky totiž 
byly úzce propojeny s národnostní problema-
tikou, což dokládají i řečkovické prameny. Pod-
le zápisů kronikáře místní náboženské obce 
zdůrazňovalo reformní hnutí „nutnost zúčto-
vat s  duchovní temnotou a  chudobou, která 
dosud byla vinou Habsburků a  Říma údělem 
českého (…) národa“.

Reformní kněží přesto doufali, že když 
zástupci římskokatolické církve uvidí 
celonárodní rozsah podpory, které se jejich 
požadavkům dostává, budou přeci jen 
ochotnější k  ústupkům a  kompromisům. 

I z toho důvodu bylo přijato rozhodnutí sloužit 
vánoční bohoslužby roku 1919 v  národním 
jazyce. Karel Farský, pozdější první patriarcha 
Církve československé husitské, se ujal 
nesnadného úkolu vytvořit Český misál 
(liturgickou knihu) vycházející z  latinské 
předlohy, užívané v  římskokatolické církvi. 
Farský disponoval až nepředstavitelně krátkým 
časem; dnem i  nocí, za  svitu petrolejové 
lampy, pracoval neúnavně od  27. listopadu 
1919. Dílo se zdařilo; v prosinci byl Český misál 
vydán v  nákladu 1500 kusů a  rozeslán stále 
přibývajícím zájemcům z řad reformních kněží.

Samotný Karel Farský, kterému průběžně 
vypomáhali další duchovní, pokorně 
připouštěl, že Český misál nepředstavuje 
s  ohledem na  omezené množství času dílo 
vysoké úrovně. První bohoslužby v  národním 
jazyce, sloužené navzdory přísnému zákazu 
římskokatolické církve o  půlnoci na  Štědrý 
den v mnoha kostelech po celé zemi, se přesto 
dočkaly zcela mimořádného ohlasu. Dobová 
svědectví hovoří o  hlubokém dojetí, s  jakým 
věřící českou liturgii přijali. „My jsme nechtěli 
nic více, než abychom se mohli modlit svou 
mateřštinou k  svému Bohu, oproštěnému 

od  všelikých lidských nánosů a  pozlátek,“ 
vzpomínal na  slavné Vánoce 1919 kronikář 
řečkovické náboženské obce.

Samotné Řečkovice ovšem musely 
na  první bohoslužby v  národním jazyce 
počkat až do  léta 1922. Protože byla 
sokolovna (zapůjčující příslušníkům Církve 
československé husitské svůj sál pro liturgické 
účely) otevřena až v  roce 1926 a  dodnes 
fungující Sbor Páně teprve v  roce 1957 (viz 
obrázek), konaly se bohoslužby pod širým 
nebem na  Palackého náměstí. Vzpomínky 
pamětníků odhalují, že prostranství bylo zcela 
zaplněno. Přišli nejen podporovatelé nové 
národní církve, ale také spousta zvědavců 
včetně římskokatolických věřících, vracejících 
se domů z  kostela sv. Vavřince. Přítomni byli 
i lidé z Medlánek či Ivanovic. První bohoslužbu 
Církve československé husitské v  Řečkovicích 
sloužil farář Josef Leixner z Olomouce. Kronika 
řečkovické náboženské obce odhaluje hluboké 
pohnutí srdcí: „Slyšíme liturgii v českém jazyku, 
cos dojemného se vkrádá v  naše duše. (…) 
Krev rychleji proudí tělem, spánky přímo buší 
a  do  očí se derou slzy (…). Vždyť zde je tolik 
vroucí zbožnosti, tolik víry v  Boha a  v  Ježíše 
Krista!“ A když celé shromáždění na závěr zpívá 
státní hymnu, „to už nám slzy kanou po lících, 
nestíráme je, nestydíme se za slzy poznání.“

Dodejme, že tzv. „půlnoční“, více než 
stoletý odkaz prvních vánočních bohoslužeb 
sloužených roku 1919 v  národním jazyce, 
se v  řečkovickém Sboru Páně Církve 
československé husitské každoročně konají 
i  v  současnosti, a  to vždy na  Štědrý den  
24. prosince od 22:00.

Mgr. et Mgr. Jakub Marša
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
PROSINEC 1920
Dne 9. prosince policie a četnictvo obsadily Lidový dům v Praze, který 
předtím neoprávněně zabrala levice a začala zde tisknout Rudé právo. 
Výkonný výbor sociální demokracie - levice vyzval ke generální stávce. 
Stávka byla 15. prosince sice odvolána, ale rozkol v sociální demokracii 
pokračoval a vedl k odtržení levicové části a založení KSČ.
Dne 10. prosince se k  vyhlášené generální stávce přidalo Brno. 
Stávkovalo se ve více než 100 brněnských továrnách. Brnem procházely 
desetitisíce brněnských dělníků. Dne 14. prosince bylo vyhlášeno stanné 
právo, což znamenalo, že hrozil trest smrti těm, kteří se budou nějak 
srocovat. Bylo zatčeno přes 3000 dělníků.
Dne 10. prosince v souvislosti s dělnickými nepokoji odstoupil starosta 
Brna Karel Vaněk. Byl v  červnových volbách roku 1919 zvolen prvním 
českým starostou města Brna, znovu byl ve funkci potvrzen v únoru 1920.
Dne 13. prosince byla v Bonnu založena německá firma Haribo. Jejich 
gumové medvídky zná asi každý. Název je zkratkou jména zakladatele 
a města vzniku: HAns RIegel BOnn.
Dne 15. prosince se narodil český herec Vlastimil Brodský (+20. 4. 2002). 
Téměř celý život působil ve  Vinohradském divadle. Známý byl i  jako 
rozhlasový a  dabingový herec. Pamatujete na  Hajaju? Skřítek Hajaja 
vypráví krátké rozhlasové pohádky na dobrou noc. Hlas mu v počátcích 
propůjčil právě Brodský, a stal se tak ztělesněním této postavičky.
Cucáte rádi hašlerky? A  víte, odkud vzaly tyto větrové bonbóny svoje 
jméno? Vyrábět je začal již v  roce 1877 hamburský lékárník. Prý je při 
nachlazení ochutnal zpěvák Enrico Caruso, tak se bonbóny Caruso staly 

populární a  šířily se dál. Začal je vyrábět i  František Lhotský z  Prahy. 
Pro české zákazníky nebyl italský název Caruso nijak chytlavý. A tak se 
vydal dne 20. prosince 1920 do  pražského kabaretu Lucerna, kde je 
nabídl právě chraptícímu Karlu Hašlerovi. Ten ochutnal, přestal chraptět 
a souhlasil s jménem hašlerky. I když to zní dost nepravděpodobně, tak 
originál písemného souhlasu s  užitím jména Karla Hašlera je uložen 
v Národním muzeu.
Dne 27. prosince se narodil další významný český herec Jiří Sovák  
(+6. 9. 2000), vlastním jménem Jiří Schmitzer.
Dne 31. prosince měly premiéru dva filmy.   Prvním byl film Známost 
z inserátu. Továrníkova dcera si podá z rozmaru inzerát a získá tak ženicha, 
se kterým je spokojena ona i její otec. Druhým filmem je Tam na horách. 
Zde je zajímavostí, že byl angažován americký režisér. Zřejmě to souviselo 
s  tím, že na  podzim 1920 došlo ke  spojení distribučních společností 
Americanfilm a  Biografia ve  velkou společnost A-B. Děj je opět prostý. 
Svedená vesnická dívka Maruška se stane svobodnou matkou. Bloudící 
v  lesích ji zachrání myslivec Hora. Náhodně projíždějící  impresário ji 
nechá vystudovat zpěv a z Marušky se stane obdivovaná operní hvězda. 
Nebyla to krásná doba? :)
A  na  závěr něco téměř neuvěřitelného ze země, kde zítra znamená již 
včera. ČTK přinesla dne 28. prosince zprávu z Moskvy o vládním dekretu 
zakazujícím soukromý majetek knih, které se stávají obecným majetkem. 
Lidové noviny to komentují následovně: „Zabavení knih na Rusi je pokus 
o duševní zotročení ruského národa a socializaci nevědomosti.“

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

Mgr. Dana Malíková



 Dobrovolníci z programu MUNI pomáhá, Viktorie Navarová (V. N.) 
a Simeon Borko (S. B.), pomáhali v  rámci naší městské části již během 
první vlny nynější nákazy, kdy spolupracovali i přímo s městskou částí na-
příklad při distribuci dezinfekce a roušek, a snaží se pomáhat i teď skrze 
tento dobrovolnický program.

Odkud vlastně pocházíte a proč jste se rozhodli pro život v naší městské 
části? Jak se vám zde líbí?

S. B.: Pocházím ze Slovenska, konkrétně z  města Michalovce, odkud to 
mám 30 km na Ukrajinu. Do Řečkovic jsem se dostal přes kamarády, kteří měli 
volné místo v bytě. Líbí se mi, že je to poměrně klidná část Brna. 

V. N.: Já pocházím z Prahy, kde jsem se potkala se svým přítelem. Rozhodli 
jsme se potom přestěhovat do Brna, odkud pochází on. Sestěhovali jsme se 
s jeho devadesátiletou babičkou, která je na svůj věk velmi samostatná, ale 
přeci jen už je ráda, když není doma sama. Z bydlení v Řečkovicích jsme nad-
šení, máme to blízko do přírody a můžeme babičce zajišťovat nákupy. 

Čím se zabýváte? Studujete či pracujete?
S. B.: Oboje. Tenhle rok jsem začal magisterské studium bioinformatiky 

na VUT na Božetěchově ulici a pracuji jako programátor v Technologickém 
parku, takže Řečkovice to krásně propojují. 

V. N.: Jsem v  posledním ročníku na  Masarykově univerzitě, kde studu-
ji biofyziku a k tomu učitelství fyziky pro střední školy. Zatím nepracuji, ale 
mám brigádu - doučuji děti matematiku (teď pouze on-line).  

Co vás přivedlo k účasti zrovna v programu MUNI pomáhá? Dobrovolničili 
jste již někdy před tím?

S. B.: Masarykova univerzita (MUNI) dokázala informaci, že bude koordi-
novat pomoc, velice rychle dostat k lidem. Jako student mám v tuto instituci 
důvěru a vědel jsem, že od nich můžu očekávat profesionální a zodpovědný 
přístup. V  minulosti jsem kromě pomoci na  letních táborech neměl zkuše-
nost s dobrovolnictvím. 

V. N.: Já mám s dobrovolničením poměrně velké zkušenosti. Už jsem skoro 
10 let ve vedení skautského oddílu a celá skautská organizace stojí na dob-
rovolnících. Připravujeme pro děti program na schůzky, víkendové výpravy 
a letní tábory. Podílím se i na pořádání celostátních akcí. Zabere mi to hodně 
volného času, ale dělám to ráda. Mám díky tomu možnost naučit se spous-
tu nových dovedností a trávit čas s fajn lidmi. Během dlouholetého zapojení 
ve skautu jsem se účastnila charitativních sbírek (např. Den proti rakovině), 
také jsem byla v  Praze osobní asistentkou handicapovaných.  Během jarní 
karantény jsem měla spoustu volného času, takže po dokoukání všech řad 
svého oblíbeného seriálu jsem se poohlížela po dalším možném využití času 
– a MUNI zrovna rozjížděla své dobrovolnické centrum.  

Jak hodnotíte své dosavadní působení v programu? Jaké formy pomoci 
nejvíce lidé poptávali z vaší strany? Jednalo se pouze o jednorázové výpomo-
ci, nebo jste třeba někomu pomáhali i vícekrát?

S. B.: Nejčastější forma pomoci byly nákupy pro seniory, ale zájem byl 
menší, než jsem očekával. Dále jsme v  rámci Řečkovic na  jaře distribuovali 
dezinfekci a roušky (možná nás čtenáři potkali). Dále jsem se přes databázi 
MUNI pomáhá propojil s organizací SOS vesničky, která pomáhá ohroženým 
rodinám a která poptávala odvoz dvou rodin na hipoterapii v okolí Brna. Hi-
poterapie je vyzkoušení si péče o  koně, jízda a  případně vedení koně pod 

vedením psycholožky za účelem hezkého zážitku pro děti a stmelení rodiny. 
Poslední mojí aktivitou byla účast na sbírce velikonočního zboží pro zdravot-
níky v Globusu. 

V. N.: Na jaře byly časté nákupy nebo vyzvednutí léků pro seniory, to bylo 
vždy jednorázově. Dlouhodobější byla distribuce roušek a  desinfekce seni-
orům ve spolupráci s městskou částí. Teď ve druhé vlně jsem zaznamenala 
velký počet žádostí o pomoc s doučováním dětí (většinou distančně) a také 
poptávku po vykonávání pomocných prací v nemocnicích nebo domovech 
pro seniory, kde je nedostatek personálu kvůli covidu. Rozhodla jsem se za-
pojit a přes aplikaci MUNI pomáhá jsem se propojila s Domovem pro seniory 
na Podpěrově. Pomáhám zejména s rozvážením snídaní, desinfekcí společ-
ných povrchů a s aktivizací klientů (povídání si s nimi). 

Bylo něco, co vás třeba při tom překvapilo?
S. B.: Myslím si, že dokážu docela předvídat a moc věcí mě nepřekvapí. 

V databázi MUNI pomáhá jsem si vybral jednorazový nákup pro paní v Ko-
houtovicích. U  loučení mě překvapila otázkou, kdy budu moct přijít příští 
týden. No a pak když příjemce pomoci není v dohodnutý čas v tak vzdálené 
městské části doma, to je taky zajímavá situace. 

V. N.: Jednou jsem byla kontaktovaná koordinátorkou pomoci, abych vy-
zvedla léky staré paní, která bydlela jen dva domy od  nás. Souhlasila jsem 
a hned jsem se paní ozvala. Ta mi řekla, že už má léky 2 hodiny doma, protože 
jí to nakonec zařídila její dcera. Tak to mě mile překvapilo.  

Jak časově náročné bylo či je pro vás zapojení v rámci tohoto projektu?
S. B.: To hodně záleží na konkrétní aktivitě. Nákup může trvat hodinu, od-

voz na hipoterapii přibližně 5-6 hodin a v Globusu jsem pobyl dvakrát 6 ho-
din. Teď na podzim se dobrovolnictví nemůžu věnovat v takové míře, zatím 
jsem pomohl jenom s jedním odvozem. 

V. N.: Také mám teď na podzim mnohem náročnější školu, než tomu bylo 
na jaře. Přesto se to snažím nějak skloubit. Do Domova pro seniory docházím 
na dvě hodiny dopoledne ve všední dny a o víkendu na sobotní snídani (cca 
1,5 hodiny). Skvělé je, že to mám vážně blízko, tak netrávím prakticky žádný 
čas na cestě. Zapojení se dá přizpůsobit podle časových možností dobrovol-
níka. Vždy se v Domově domluvíme, jak se mi to hodí, a hodně může pomoci 
i den nebo půlden týdně.  

Vybavujete si nějaký moment či situaci během vašeho pomáhání, který 
vám třeba udělal radost?

S. B.: Ano, konkrétně šlo o situaci při sbírce velikonočního zboží v Globusu, 
kde se nás jedna paní zeptala, jestli musí být potraviny zakoupeny v Globusu, 
nebo může přispět něčím, co koupila jinde.

V. N.: Já si vzpomenu na spoustu takových situací. V Domově je celá řada 
klientů velmi vděčná „jen“ za popovídání si, a hned je vidět, jak pookřejí. Jed-
né klientce jsem tam spravila nastavení televize, tak se mohla o víkendu dí-
vat na svůj oblíbený pořad.  A snažím se i zpříjemňovat služby pečovatelkám 
a sestrám v Domově. Když jim například donesu kávu nebo domácí buchtu, 
tak mají radost ony a já taky.

Jak podle vás vnímali lidé vaši pomoc? Vyskytly se třeba nějaké překážky, 
které bylo třeba překonat?

S. B.: Lidé vnímali jakoukoliv ochotu pomáhat kladně. Jediné problémy 
byly někdy s komunikací, s tím se ale musí počítat, jakmile komunikuje více 
stran. 
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Seznámení s novými lidmi, rozličné zážitky i životní zkušeností.  
Tak hodnotí svoje zapojení dobrovolníci z MUNI pomáhá
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V. N.: Na jaře jsme se potkávali s nedůvěrou ze strany seniorů k nám („ci-

zím lidem“). Mysleli si, že roušky a desinfekci prodáváme. Oboje ale bylo za-
darmo - a nakonec jsme si to vždy vysvětlili. V Domově jsou velmi ochotní 
a vděční za všechnu pomoc, takže pokud se překážka vyskytne, rychle ji zase 
vyřešíme. 

Jak hodnotíte své působení v  programu MUNI pomáhá či spolupráci 
s městskou částí?

S. B.: Jsem vděčný, že jsem měl díky MUNI pomáhá příležitost využít svůj 
čas smysluplně a poznat nové podobně smýšlející lidi z Řečkovic. Spolupráce 
s městskou částí probíhala bez problému. Chtěl bych touhle cestou povzbu-
dit další lidi, aby hledali, jak mohou být nápomocní ve svém okolí. 

V.N.: Souhlasím. Jsem ráda, že vznikla jednoduchá mobilní aplikace (pozn. 
MUNI pomáhá), kde si můžu najít žádosti o pomoc, které se mi hodí časo-
vě. A uvědomila jsem si, že díky pomoci v Domově pro seniory si připadám 
mnohem méně sociálně izolovaná. Předtím jsem vlastně skoro pořád jen se-
děla doma před počítačem a  dělala věci do  školy.  Je super, že MUNI nyní 
zprostředkovává kurzy Moderního ošetřovatelství ve spolupráci s Červeným 
křížem. Jedná se o jednodenní rychlokurz, jehož absolventi mohou pomáhat 
v nemocnicích nebo sociálních zařízeních s nedostatkem personálu. 

Máte pocit, že si z účasti v tomto programu něco odnášíte i do svého další-
ho osobního či profesního života?

S. B.: Jednoznačně ano. Kromě nových kontaktů jsem nahlédl do fungo-
vání a výzev dobrovolnické organizace a celkově jsem mohl vidět problémy 
lidí mimo mé sociální skupiny. Vnímání společnosti v  širších souvislostech 
považuji za přínos. 

V. N.: Určitě, těch věcí je plno. Zejména poznání, jak to funguje v sociálním 
zařízení, a také nové dovednosti, které můžu využít při péči o naši babičku 
doma. Navíc jsem zjistila, že letos lze po  domluvě on-line doučování žáků 
uznávat jako pedagogickou praxi (kvůli nemožnosti plnit ji normálně na zá-
kladních a  středních školách). Příští semestr bych měla praxi mít, takže asi 
tuto možnost využiji. 

Děkujeme za rozhovor a hlavně za Vaši pomoc našim spoluobčanům.
Rozhovor připravil Filip Hrůza

Masarykova univerzita 
nabízí dobrovolníky
Pište a volejte:

Chcete pomoci 
jako dobrovolník?
– stáhněte si mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ
– navštivte web www.munipomaha.cz

– linka 549 498 800
– SMS na 775 855 636 / 775 855 633 (a my vás kontaktujeme)

– e-mail pomoc@muni.cz
– web www.munipomaha.cz

Oblasti pomoci:
– pomoc seniorům a lidem v karanténě (nákupy, vyzvednutí léků, venčení zvířat)

– hlídání a doučování dětí

– pomoc v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb

#10Fakult1Univerzita_Masarykova

masarykova univerzita pomáhá

Společně to opět  
zvládneme
Vážení a milí spoluobčané, bohužel jsme se opět ocitli 
v nelehké době a oproti jarní vlně tu máme tu podzim-
ní, která se možná navíc potáhne i přes zimu. Opět je 

potřeba být obezřetný, je třeba dávat pozor na zdravotní rizika, ale ten-
tokrát kvůli délce a intenzitě druhé vlny je dobré dbát i na duševní zdraví 
a pohodu. Tím spíš, že s ohledem na aktuální opatření musely být zruše-
ny de facto všechny společenské a  jiné hromadné akce. Určitá sociální 
distanc je sice s ohledem na prevenci potřebná kvůli omezení množství 
kontaktů, a  tím zmenšování šance nákazy covidem, nicméně člověk je 
tvor společenský, a  proto je dobré si udržovat určitý sociální kontakt 
i v této nelehké době. Městská část s ohledem na svoje kapacity má sice 
jen velmi omezené zdroje, nicméně již od první vlny se snažíme k situaci 
přistupovat aktivně a v rámci svých možností vedle zajištění klasického 
chodu úřadu hledat i další možnosti a formy pomoci. 

Ve spolupráci s dobrovolnickým programem MUNI pomáhá se poda-
řilo například zajistit různé formy pomoci potřebným. Jak jsem již avi-
zoval v některé z předchozích ŘEČÍ, spolupráce s tímto dobrovolnickým 
programem se na území městské části velmi osvědčila již dříve, a proto se 
v ní snažíme pokračovat i nadále a snažíme se i o rozvoj této spolupráce 
do budoucna. V první vlně jsme se občas setkávali s určitou a pochopi-
telnou nejistotou či nedůvěrou, která ale postupně opadávala. Mimo jiné 
i proto Vám v této ŘEČI přinášíme rozhovor se dvěma dobrovolníky z naší 
městské části, kteří působili a působí v rámci tohoto programu. Rádi by-
chom Vám tím ukázali, že mezi dobrovolníky je i řada Vašich spoluobča-
nů. Rovněž se také můžete dozvědět, jak se tato forma pomoci realizuje, 
abyste si sami mohli udělat představu a třeba se nebáli ji také vyzkoušet, 
pokud ji potřebujete. Taktéž věřím, že to může být inspirativní čtení i pro 
další spoluobčany, kteří třeba někdy uvažovali nebo uvažují o tom, jak 
pomoci svému okolí, ale nemusí nutně vědět, jak na to. 

Někdy se zase člověk ztrácí ve všech těch nabídkách pomoci či kon-
taktech nebo potřebuje s  ohledem na  aktuální specifickou situaci jen 
poradit či promluvit si. Proto jsme se opět, stejně jako na  jaře rozhodli 
spustit informační linky městské části, které můžete nalézt na  jednom 
z  letáčků. Chápeme, že pro udržení duševního zdraví a  mysli je také 
potřeba zůstat v  kontaktu a  určité interakci. Aktuálně proto jednáme 
o  možnosti realizace online přednášek a  workshopů, kterými bychom 
mohli aspoň částečně nahradit prezenční aktivity pořádané běžně rad-
nicí. Mohlo by se jednat například o online přednášky či workshopy za-
měřené na cvičení pro seniory, samozřejmě se zajištěním co nejjedno-
duššího přístupu ke sledování. Pokud by Vás takové přednášky zajímaly, 
ozvěte se buď telefonicky na 724 330 084, nebo emailem na filip.hruza@
reckovice.brno.cz. Případně budeme rádi i za náměty či návrhy na další 
aktivity a formy spolupráce. 

Tato doba není lehká a ještě chvíli potrvá, nicméně aktivně a společně 
můžeme toto období opět zvládnout. Přeji Vám poklidné svátky, prožité 
ve zdraví a pohodě, a těším se na čas, kdy se budeme moci opět osobně 
setkávat. Vše dobré do nového roku, a ať se Vám daří.

Filip Hrůza, místostarosta
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Ředitelkou druhého největšího 
symfonického orchestru v naší zemi, 
Filharmonie Brno, je již sedm let řeč-
kovická rodačka Marie Kučerová, 
kterou si někteří z vás mohou pama-
tovat pod dívčím jménem Marie Blíž-
kovská. S touto sympatickou dámou 
jsme si povídaly nejen o filharmonii.

Paní ředitelko, v  Řečkovicích jste žila dvacet 
let. Jak na tu dobu vzpomínáte?  Zavítáte někdy 
do naší městské části i nyní?

Řečkovice jsou moje dětství a  mládí. Nej-
krásnější, i  když trochu mlhavé vzpomínky 
mám na nejranější léta, která jsem trávila v mi-
nidomečku na Kořenského ulici a v blízké škol-
ce, která už neexistuje. Jak se rodina rozrůstala 
a přibyli dva bratři, přestěhovali jsme se do vel-
kého domu s  ještě větší zahradou na  Žilkově 
ulici, kde dodnes bydlí moje maminka. Odtud 
mě pak čekalo každodenní docházení do školy 
na ulici Terezy Novákové. Dodnes se tudy cho-
dí na zastávku tramvaje jedničky kolem býva-
lých kasáren. Ty mám spojeny hlavně s rokem 
1968, kdy se nás rodiče báli pouštět do školy. 
Jedna z nejsilnějších vzpomínek se váže k naší 
ulici v srpnu toho roku, pamatuji si odstraňová-
ní domovních tabulek a vzrušenou komunikaci 
s divnými vojáky na tancích, kteří na maminku 
se třemi malými dětmi mířili samopalem. Asi 
to ledacos v  mém pozdějším životě ovlivnilo. 
Později jsem se posunovala po Brně přes Černá 
Pole a Líšeň až do středu města, ale svět mého 
dětství mám stále šanci potkávat díky častým 
návštěvám maminky.

Před tím, než jste stanula v  čele brněnské 
filharmonie, jste skoro pětadvacet let působila 
v  Československé, později České televizi. Když 
srovnáte práci v televizi a ve filharmonii, v čem je 
největší rozdíl?

To hlavní je asi okamžitý výsledek a ohlas, 
který vidím na koncertě, oproti dlouhému pro-
cesu televizní práce, kde máte jen zprostředko-
vaná čísla sledovanosti. Byla to krásná práce se 
spoustou nádherných témat a  inspirativních 
lidí před i  za  kamerou, ale přiznám se, že mě 
víc naplňuje práce pro moje město, navíc pří-
mo v oboru, který celoživotně miluji. A  i když 
ani v televizi nebyla nouze o dramata, ve filhar-

monii je to větší adrenalin.
Co Vás vlastně vedlo k  tomu přihlásit se 

do konkurzu na ředitelku filharmonie?
Měla jsem pocit, že jsem už své udělala a vy-

užila příležitosti, které televize nabízela na ná-
rodní i mezinárodní úrovni. Navíc se v té době 
plánovalo stěhovat brněnské studio do Líšně, 
a já jsem nechtěla každý den cestovat z mého 
milovaného centra. Besední dům byla vysněná 
destinace, a  zrovna tehdy se tam schylovalo 
ke změně vedení, tak jsem se přihlásila.

Na začátku svého působení jste kromě jiného 
měla v  plánu přivést na  koncerty nové návštěv-
níky z  řad příslušníků mladší generace. Jaký je 
podle Vás recept na přiblížení vážné hudby dětem 
a mládeži?

Hned na  začátku musím upřesnit, že stes-
ky na  stárnoucí publikum jsou jen iluzí, která 
trvá už staletí. Pravda je ta, že ke  klasice se 
člověk dostane většinou až s nějakým zklidně-
ním, které přináší věk. A  ještě jedno zpřesně-
ní, nemám ráda termín vážná hudba. Evokuje 
to něco děsivého, ponurého a  přísného, což 
klasika – jak této hudbě říkám daleko radě-
ji – naprostou většinou není. Je v  ní spousta 
energie, espritu, povznesení ducha, samozřej-
mě i hlubokého ponoru do vlastní duše, ale to 
neznamená smrtelnou vážnost. Pokud hudbu 
prezentujeme tímto způsobem, jako překva-
pení, objev, novou dimenzi, je to rázem něco 
přesvědčivého i  pro mladého posluchače či 
někoho, kdo doposud neměl šanci se ke klasi-
ce dostat. Našemu posluchači nabízíme množ-
ství nové či znovu objevené hudby, atraktivní 
kombinace skladeb, které si vytvářejí vlastní 
příběh, to vše v  naprosto špičkovém prove-
dení, což je základ. A k tomu setkání s umělci, 
úvodní slova před koncerty s  novou hudbou, 
abonentní řadu Jazz & World, rodinné koncer-
ty, kde nevadí, když děti poskakují, nebo třeba 
speciální koncert pro nastávající rodiče. Není 
divu, že po pár letech máme jedno z nejmlad-
ších publik v republice, možná i v Evropě.

Když se ohlédnete za  uplynulými sedmi lety 
svého vedení filharmonie, na co jste nejvíc hrdá?

Těch sedm let mi přijde jako sedm deseti-
letí, událo se toho strašně moc. Mám velikou 
radost z  našeho publika, které je vlastně naší 
fanouškovskou základnou včetně filharmo-
nických dobrovolníků. Jsem moc hrdá na  náš 
orchestr, kde je 112 výrazných uměleckých 
osobností, které své ego ale dokážou rozpus-
tit v  momentě společného výkonu. Je známa 
moje úchylka, kdy chodím na  všechny naše 
koncerty, protože si je prostě nemůžu odpustit. 
Jsem hrdá na moje kolegy v managementu, je 
to skvělá sestava profíků a inspirativních srdca-
řů, na které je spolehnutí. Jsem hrdá na našeho 
šéfdirigenta a  uměleckého ředitele Dennise 
Russella Daviese, který je s  námi třetí sezonu 
a který jako umělecká i lidská osobnost doka-
zuje, že ti nejlepší jsou zároveň nejnormálnější. 
A  jsem hrdá a  vděčná zároveň, že město drží 
svůj slib a realizuje výstavbu nového sálu pro 
brněnskou filharmonii. Tím se vlastně kruh 
přání a snů krásně uzavírá.

V  letošním roce uplyne 250 let od  narození 
hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. 
S  Filharmonií Brno jste k  tomuto výročí připra-
vovali několik projektů. Jenže letos je všechno 

najednou úplně jinak. Jak vlastně vypadá činnost 
filharmonie v době koronaviru?

Chudák Ludwig na  to obecně doplatil, ale 
my jsme chytře začali slavit už v  předvečer 
a  loni v  prosinci jsme s  Elisabeth Leonskou 
a panem šéfdirigentem odehráli na šesti veče-
rech všechny Beethovenovy klavírní koncer-
ty. Do Nového roku jsme ještě stačili vstoupit 
s  Devátou a  v  únoru odehrát cellové sonáty. 
A  zakončili jsme fantastickým oratoriem Le-
nora Antonína Rejchy, Beethovenova přítele 
a  současníka. A  pak to začalo…Od března je 
vše jen o rušení, přeplánovávání a zase rušení, 
každý týden přicházíme o dlouho připravova-
ný koncert nebo turné. To vše se děje v oboru, 
kde se plánuje na dva tři roky dopředu. Jen le-
tos jsme už přišli o  třicet koncertů v  Brně, tři 
festivaly, hostování v Litomyšli, Vídni, Salzbur-
gu, Kolíně nad Rýnem, Jižní Koreji atd. Jsme na-
štěstí zřizováni silným městem, takže nemáme 
zatím existenční problém, ale když profesio-
nální těleso několik týdnů nemůže hrát, dobré 
to není. 

V  Brně se již dlouhá léta plánuje vybudová-
ní nového koncertního sálu. Před několika roky 
započala první fáze jeho výstavby. Můžete nám 
prozradit, jaká je situace nyní a kdy by mohl být 
dokončen? 

Máme stavební povolení a projektanti spo-
lu s akustiky usilovně pracují na dokumentaci 
pro provedení stavby. Průběh příprav nenaru-
šila současná koronavirová krize, takže se snad 
můžeme těšit na otevření sálu v roce 2024. 

Proč je Besední dům, tedy stávající působiště 
Filharmonie Brno, už nevyhovující? 

Besední dům je nádherná stavba a její kvali-
ty oceňujeme v našem každodenním provozu. 
Vznikala ale v  úplně jiné době – ne jako pri-
márně koncertní sál, nýbrž jako spolkový dům 
pro společenské potřeby aktivní české menši-
ny v  Brně. V  70. letech 19. století byly v  Brně 
orchestry, které dnes nazýváme komorní, ale 
Filharmonie Brno je těleso tzv. áčkové neboli 

Foto Filharmonie Brno

Z řečkovické ulice, foto soukromý archív
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největší velikosti, o tom se třeba Janáčkovi ani 
nesnilo. V  Besedním domě se doslova tísní-
me, prodlužujeme pódium, abychom se tam 
vešli, tím pádem ukrajujeme publiku. Když 
zkoušíme do Janáčkova divadla, zaplníme celé 
hlediště i  pódium Besedního domu. A  pokud 
tam nezkoušíme nebo nekoncertujeme, sál je 
okamžitě pronajat, je díky své multifunkčnos-
ti a  skvělé akustice velmi žádaný na  koncer-
ty, nahrávání, plesy, konference atd. Jakmile 
budeme mít k dispozici pořádný sál pro 1200 
lidí s  velkým pódiem, změní se Besední dům 
na komorní sál, kterým ve skutečnosti je.

Na co se můžou těšit návštěvníci nového sálu?
Na  dokonalý zážitek v  podobě skvělého 

poslechu a  dokonalé viditelnosti jakéhokoli 
díla z jakéhokoli místa. Sál bude částečně dis-
ponovat i atraktivními místy za pódiem a ved-
le něj, takže bude možné sledovat třeba tvář 
dirigenta nebo detaily hudebníků pod námi. 
Bude mít špičkové varhany a  také možnosti 
ozvučení, takže nás už nebude vůbec nic limi-
tovat při výběru repertoáru koncertu klasické, 
ale i  jiné hudby, projekce nebo konference. 
A  konečně bude technologicky vybaven jako 
sál 21. století, čemuž se říká digital concert hall, 
bude možné v něm nahrávat a z něj vysílat. Ta-
kových špičkových moderních sálů je hodně 
nejen v Asii, ale i v Evropě, u nás budeme první.

Brněnská filharmonie pravidelně vystupuje 
v různých státech, v Evropě i mimo náš kontinent. 
Do které země se rádi vracíte?

Náš základ je Rakousko a Německo, oblíbe-
nou destinací je Japonsko a obecně Asie, dou-
fám, že se podaří v příštím roce uskutečnit ko-
rejské turné. Věřím, že se povede i velké britské 
turné, kde jsme nebyli řadu let a kam bychom 
měli s panem šéfdirigentem vyvézt především 
reprezentativní českou hudbu.

Jakou hudbu Vy osobně nejčastěji posloucháte? 
Já jsem hudbou takzvaně postižena, i když 

nejsem hudebník. Poslouchám ze sluchátek, 

kde to jde, hlavně na  cestách. A  jsem v  tom 
hodně otevřená, většinou míchám klasiku 
od baroka po současnost, moderní jazz a wor-
ld music. Až na výjimky jsem nikdy nepropadla 
popu a všem jeho moderním odnožím, to chce 
asi jinak nastavený mozek.

Máte kromě hudby ještě i  jiné záliby, při kte-
rých relaxujete? 

Nejvíc si vyčistím hlavu při chůzi nebo 
na kole, totálně pak cestováním. Před mnoha 
lety jsem objevila jógu a postupně i meditaci, 
bez této základní denní údržby organismu si to 
už neumím představit. 

Víme o  Vás, že ovládáte několik jazyků, mezi 
nimi i hebrejštinu. To není úplně běžná řeč. Co Vás 
ke studiu hebrejštiny přivedlo?

Jazyky mě baví, jsou to okna do jiných svě-
tů, ale za  experta se nepovažuji.  Můj druhý 
jazyk je asi angličtina a polština, na klasickém 
gymnáziu v Králově Poli jsem měla štěstí na la-

tinu a starou řečtinu, ale tyto znalosti už zavál 
čas, i když z  latiny čerpám pořád. Jazyky jsou 
hlavně o příležitostech mluvit, proto moji fran-
couzštinu už převálcovala angličtina. Studia 
moderní hebrejštiny jsem zanechala po nástu-
pu do filharmonie kvůli času. Fascinuje mě ale 
tato kultura a země, kde jsem několikrát byla, 
a  líbí se mi melodie této řeči, která je úplně 
mimo náš jazykový svět. Tak aspoň poslou-
chám hebrejské písničky a  těší mě, že rozpo-
znám nějaké slovo. Místo hebrejštiny se teď 
věnuji pragmaticky němčině, kterou potřebuji 
daleko více.

Co byste popřála čtenářům zpravodaje ŘEČ 
do nového roku?

Obligátně pevné zdraví, což už dnes obli-
gátní vůbec není. A  k  tomu pevného ducha, 
který vše překoná. K  jeho pěstování se skvěle 
hodí hudba, ta klasická samozřejmě.

Otázky kladly Dana Filipi a Kateřina Svobodová

Vizualizace sálu Ateliér Hrůša

Zamilovaný hájek  
jako retenční nádrž

V  době od  11. do  15. října letošního roku 
se přes město Brno (a samozřejmě i přes naši 
městskou část) přehnala významná srážková 
epizoda, která za  sebou nechala málo vídaný 
souhrnný úhrn srážek ve výši téměř 90 milimet-
rů na metr čtvereční. Tyto srážky měly za násle-
dek zvednutí hladin řek i říček, které protékají 
městem Brnem (na měřicím bodu Svratka–Po-

říčí bylo dosaženo druhého stupně povodňo-
vé aktivity při maximální výšce hladiny poté, 
co byla zcela naplněna Brněnská přehrada – 
výška hladiny dosáhla 183 cm) i  jeho těsným 
okolím (řeka Svitava kulminovala dle měřicího 
bodu v Bílovicích nad Svitavou ve výši 337 cm, 
což odpovídalo dvouletému průtoku, zatímco 
výška při běžném průtoku činí cca 90 cm).

Na území naší městské části nemusíme řešit 
žádné zásadní hydrologické záležitosti – nej-
významnějším vodním tokem je nepochybně 
drobný vodní tok Ponávka, který poté, co mine 
královopolské nádraží, je zatrubněn, přičemž 
toto zatrubnění vede až do  tzv. Cacovického 
náhonu, který pokračuje do  Svitavy. A  právě 
s  ohledem na  toto zatrubnění je klíčové, aby 
nedošlo k jeho zahlcení. Tomuto pak význam-
ně pomáhá retenční nádrž (poldr) Zamilovaný 
hájek – jednoduše „Zamilec“, která je schopna 
transformovat až stoletou vodu na řece Ponáv-
ce. Odlehčovací objekt se nachází na křižovat-
ce u  Česmadu – prostřednictvím manipulace 
lze významně odlehčit zvýšeným průtokům, 
a to jak při tzv. bleskových povodních, tak při 

dlouhotrvajících deštích, jak tomu bylo právě 
v období zmiňovaném v úvodu tohoto článku. 
Celková plocha retence je přibližně 10 ha a nej-
nižší část a  také hráz s  odtokovým objektem 
se nachází napravo (při pohledu do hájku smě-
rem od jeho hlavního vstupu) od méně použí-
vaného baseballového hřiště hned za domem 
bývalého hrázného. 

Městská část má zpracovanou projektovou 
dokumentaci k  využití Zamilovaného hájku 
pro  rekreační účely. Stejného účelu se snaží 
rovněž dosáhnout projekt ZAMILEC – dětská 
hřiště a sportoviště, který postoupil mezi finá-
lové projekty v rámci participativního rozpoč-
tu Dáme na Vás. Měli jsme tedy možnost přímo 
ovlivnit, zda Zamilovaný hájek bude upraven 
na  náklady z  rozpočtu města, anebo někdy 
v budoucnu z rozpočtu městské části. Je však 
jasné, že případné rekreační využití musí být 
zcela v  souladu s  primární funkcí Zamilova-
ného hájku, kterou je retence neboli ochrana 
před povodněmi.

 Ondřej Vít, člen ZMČ

ŽIVOT V MĚSTSKÉ ČÁSTI



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Úvodní slovo ze sokolské historie
Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakous-

ko-Uhersku. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky, ale nová 
doba si žádala i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi 
dařilo různým tělocvičným ústavům. 

Mezi ně patřil také český Malypetrův ústav, který později sehrál důle-
žitou roli při založení Sokola. Jedním z prvních cvičenců a později cviči-
telů byl Miroslav Tyrš. Ten oslovil české cvičence Schmidtova ústavu a zís-
kal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem 
připravili znění stanov nově vzniklé Tělocvičné jednoty pražské. Stanovy 
byly schváleny místodržitelstvím c. k., a tak byla do Malypetrova ústavu 
v Panské ulici svolána na 16. února 1862 ustavující valná hromada. Dosta-
vilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostaros-
tou, později náčelníkem Miroslav Tyrš. Hlavním heslem, které razil Tyrš, 
bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovo-
vání „Bratře“, Mánes namaloval první prapor a  skicu prvních krojů. Cvi-
čení v Sokole bylo zahájeno již v březnu 1862. Od začátku vznikaly mezi 
dvěma skupinami vedoucích činovníků diskuze o  programu nového 
spolku. Skupina kolem Tyrše a Fügnera dbala hlavně na cvičební náplň, 
ostatní členové výboru v čele s Thurn-Taxisem prosazovali spíše  účast 
na různých veřejných slavnostech a společenských událostech. Cvičební 
program byl již tehdy značně progresivní – kromě cvičení prostných, po-
řadových a cvičení na nářadí se cvičenci věnovali také disciplínám úpolo-
vým (šerm, vzpírání, zápas, vrh břemenem aj.) a základům atletiky (běhy 
a skoky). V Sokole byl také bohatý společenský a kulturní život. Konaly se 
vzdělávací přednášky, hudební vystoupení, divadelní a loutková předsta-
vení, koncerty, plesy a zábavy. 

Rakousko-uherské úřady před válkou činnost Sokola neomezovaly. 
Všechny veřejné akce a výlety musely sice jednoty předem hlásit u pří-
slušných okresních hejtmanství, ale tak činily všechny spolky, včetně ně-
meckých. Po vypuknutí války narukovalo mnoho sokolů do armády. V so-
kolských jednotách zůstali jen starší muži, ženy, dorostenci a žáci. Ústředí 
ČOS si uvědomovalo, že za  podporu monarchii nepřátelským Jihoslo-
vanům se Sokol dostane do hledáčku rakouských úřadů. Svoji loajalitu 
Rakousku-Uhersku se snažil dát najevo zapůjčením sokoloven pro vojen-
ské lazarety Válečnému pomocnému komitétu, pečováním dámského 
odboru o raněné vojáky v lazaretech a přípravou mládeže na vojenskou 
službu. I když došlo 24. listopadu 1915 výnosem rakousko-uherského c. 
k. ministerstva vnitra   k rozpuštění sokolského ústředí ČOS, činnost so-
kolských jednot jako samostatných právních subjektů pokračovala. Os-
tražitost monarchie se brzy ukázala jako opodstatněná. Roku 1914 tvořili 
sokolové ve Francii významnou část české vojenské skupiny Nazdar, kte-
rá se stala součástí francouzské cizinecké legie. Rota, v níž působil i Fran-
tišek Kupka, vybojovala 9. května 1915 památnou bitvu u Arrasu. O klíčo-
vém zastoupení sokolů v československých legiích v Rusku svědčí i to, že 
v nich byl zaveden sokolský řád a názvosloví, oslovení „bratře“ a sokolský 
pozdrav „Nazdar“. Do konce války dosáhly československé legie v Rusku, 
ve Francii a v Itálii počtu téměř sto tisíc mužů. Význam sokolů pro vznik 
republiky ocenil i  prezident T. G. Masaryk: „Bez sokolů by nebyly legie, 
bez legií by nebylo Československo.“ V den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, 28. října 1918, rozhodlo vedení České obce sokolské 
o  vytvoření tzv. Národní stráže. Rodící se republice chyběly mocenské 
opory, především armáda, protože legionáři, kteří se měli stát jejím zá-
kladem, se ještě nestačili vrátit do vlasti. Ukončením činnosti Národních 
stráží úkoly sokolů při zajišťování státní moci neskončily a dobrovolnické 
pluky Stráže svobody, složené opět převážně ze členů sokolských jednot, 
se v roce 1919 zapojily do bojů s Maďary na Slovensku. 

V období první republiky se Sokol stal opravdu celonárodní organi-
zací. Každý 15. občan byl jeho členem a celkový počet se blížil k milionu. 
ČOS měla již 52 žup, z  toho 6 na  Slovensku a  v  Podkarpatské Rusi. Vr-
cholila výstavba sokoloven, které vyrostly v téměř každé československé 
obci. Sokolští sportovci se stali páteří reprezentačních výběrů mladého 
státu a na jejich konto jde také zisk většiny předválečných českosloven-
ských olympijských medailí. Včetně té první zlaté, kterou získal na  OH 

1924 v Paříži gymnasta Bedřich Šupčík. Činnost a vliv Sokola se v době 
mezi válkami ale neomezovaly jen na tělovýchovu – zásadně se podílel 
na československém dění kulturním, sociálním, ekonomickém a politic-
kém a stal se takřka zástupným symbolem českého národa a samostat-
ného státu.

Významná osobnost Josef Minařík (3. 3. 1874 
-10. 4. 1945) v rodinných vzpomínkách 

Napsat několik řádků o  našem pradědečkovi 
Josefu Minaříkovi není úplně jednoduché, protože 
dostupné informace o  jeho životě nejsou přesné 
a známe je pouze z vyprávění našich předků. Sou-
časně žijící pamětníci byli v době jeho života dětmi, 
a tak také jejich vzpomínky nejsou příliš podrobné. 

Provozoval pekárnu, tak jako jeho otec, na sou-
časné ulici Vážného 10, dříve Havlíčkově, která byla spojena s jeho rodin-
ným domem. Součástí pekárny byl obchod s potravinovým zbožím, kde 
se mohli zákazníci také občerstvit. Sortiment byl poměrně široký podle 
dochovaných faktur a  účtů. Nakupoval ve  všech zemích bývalého Ra-
kouska-Uherska a Německa. Pamětníci ho popisují jako klidného a laska-
vého člověka, budícího respekt, zřejmě i kvůli jeho mohutné a vysoké po-
stavě. Rovněž je zmiňován jako vlastenec a velký propagátor sokolských 
myšlenek. Podílel se finančně na výstavbě sokolovny, snad i převodem 
pozemků pro tuto stavbu. 

O  jeho vlastenectví by také svědčilo vyprávění pamětníků, kdy se 
v jeho „nálevně“ občerstvovali němečtí formani, kteří končili svoje rozvo-
zy koňskými povozy. Silně posilněni alkoholickými nápoji se z některých 
povozníků stali hlasití propagátoři myšlenek německého nacionalismu. 
Stačilo prý však, když pradědeček významně zvedl obočí, případně pra-
štil svojí obrovskou rukou do stolu, a provokatéři raději sami rychle nas-
kákali na kozlíky a ujížděli se svými povozy zpět do Brna nebo jiných cílů 
svých cest. 

„SILOU LVÍ, VZLETEM SOKOLÍM“  -  „NI ZISK NI SLÁVU“
„V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“  -  „TUŽME SE“

„BUĎTE VĚRNI SOBĚ, PRAVDĚ A SPRAVEDLNOSTI“
Následující řádky jsou psány v  době pro nás nepamatující žádnou 

pandemii, tentokráte způsobenou covidem-19. V této souvislosti vyda-
ná vládní opatření znemožnila naší sokolské jednotě uskutečnit tradič-
ní veřejné oslavy 120. výročí vzniku tohoto prvního občanského spolku 
v Řečkovicích. 

Tomuto po  pravdě historickému okamžiku však předcházelo tříleté 
zkušební období, ve kterém řečkovičtí sokolové v počtu 26 mužů jako 
samostatný sokolský odbor Tělocvičné jednoty Sokol Královo Pole vyko-
návali svoji spolkovou činnost. Nejdříve to bylo v hospodě Veselka, poz-
ději v hostinci Na Dolnici. Starostou tohoto odboru byl na jeho ustavující 
schůzi, konané dne 25. července 1897, zvolen br. František Kvapil a jeho 
náměstkem br. Josef Minařík. Po celou dobu tohoto přípravného období 
žili sokolové bohatým spolkovým životem s postupně narůstající inten-
zivní snahou o založení samostatné Tělocvičné jednoty Sokol Řečkovice. 
Dle protokolu se ustavující schůze Tělocvičné jednoty Sokol Řečkovi-
ce konala v neděli dne 29. července 1900. Prvním starostou byl zvolen 
ve svých 26 letech br. Josef Minařík, místostarostou br. Edvard Černohlá-
vek.

Řečkovický Sokol se zapsal do historie Řečkovic velice pestrým spol-
kovým životem. Vedle základní tělocvičné a  sportovní činnosti (prostý 
tělocvik, sletová a jiná veřejná, často krojovaná vystoupení, gymnastika, 
atletika, míčové hry, bruslení, hokej, lyžování, táboření) byla naše soko-
lovna v daném čase jediným místem kulturního a společenského života 
naší obce. 

Zde je přehled těchto spolkových veřejně prospěšných aktivit. Ješ-
tě jsou mezi námi pamětníci, kteří si takto velice rádi osvěží vzpomínky 
na své mládí. Jedná se především o veřejnou knihovnu Sokola v Řečko-
vicích  (přes 1000 ročních výpůjček), sokolské kino (až 116 představení 
dosaženo v roce 1930), divadelní představení (až 8 představení v roce), 
pěvecký sbor, společenské plesy a  bály, šibřinky, babské a  martinské 
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Pandemií skryté oslavy 120. výročí založení Sokola v Řečkovicích 
Vzpomínka na prvního starostu sokolské jednoty bratra Josefa Minaříka



KP Brno podpoří zdravotnictví

Části svých odměn za měsíc říjen, ve kterém bylo zásadně omezeno 
sportování, se vzdali basketbalistky, realizační tým i funkcionáři KP Brno 
ve  prospěch českého zdravotnictví. Vedení oddílu a  kluboví partneři 
tento krok učiněný ve prospěch Fakultní nemocnice Brno podpoří dalšími 
prostředky tak, aby se konečná částka vyšplhala na rovných 100 000 Kč.

 Po  konzultaci s  nově zvoleným senátorem kandidujícím právě 
v  královopolském a  řečkovickém obvodu a  bývalým ředitelem této 
nemocnice MUDr.  Romanem Krausem, MBA, bude tento dar použit 
na nákup testů detekujících antigen koronaviru, způsobující onemocnění 
covid-19.

„Jde o významnou pomoc v prevenci proti šíření tohoto onemocnění,” 
řekl ředitel bohunické nemocnice prof.  MUDr.  Jaroslav Štěrba, Ph.D., 
a  poděkoval v  současné době taktéž těžce zkoušeným sportovcům 
za jejich gesto.

 Richard Foltýn – předseda oddílu a člen zastupitelstva MČ

hody, pořádané za  účasti sokolského orchestru, vzniklého z  hudební-
ho kroužku, dětské karnevaly, tělocvičné akademie, osvětové besedy 
a  přednášky, společné vycházky, zájezdy. V  období hospodářské krize 
a během první světové války byly pořádány sbírky šatstva, bot a peněz 
na pomoc rodinám vojáků a sociálně potřebným spoluobčanům.   

Z  velké řady sokolských a  rodinných archiválií uvádíme některé vý-
znamné události z doby starostování Josefa Minaříka, a to až do konce 
roku 1931, kdy se jmenovaný sám vzdává funkce starosty sokolské jed-
noty. 
Jedná se především o: 
– první cvičební a spolkové místnosti v hostinci Veselka;
– účast řečkovických sokolů a sokolek na všesokolských sletech v Praze 

(V. - rok 1907, VI. - rok 1912, VII. - rok 1920, VIII. - rok 1926, příprava 
na památný IX. - v roce 1932); 

– založen Ženský odbor 28. 3. 1909, vstup do řečkovické sokolské jed-
noty 1913;

– 1912 ustaveno Stavební družstvo jednoty pro získání financí k poříze-
ní pozemku pro cvičiště a stavbu sokolovny;

– ve  válečných letech 1915-1918 nepravidelná cvičení v  hostinci 
Na Dolnici u Kárných;   

– 1919 přesun sokolské činnosti do místního pivovaru;
– 1922 zakoupení pozemku pro cvičiště a stavbu sokolovny; 
– 1925-1926 výstavba SOKOLOVNY, která byla slavnostně odevzdána 

jednotě 5. září 1925. Stavba sokolovny je určitým mezníkem, nikoli 
však cílem! 

– 23. 9. 1928 slavnostně předán od  místní jednoty legionářů prapor 
Tělocvičné jednotě Sokol Řečkovice, a to za přítomnosti starosty/pri-
mátora města Brna Karla Tomeše, současně proveden vstup řečkovic-
kých legionářů do sokolské jednoty;

– v předsletovém roce 1931 provedeny oslavy sedmdesátin náčelníka 
ČOS br. Dr. Jindry Vaníčka a 100. výročí narození zakladatele Sokola 
Dr. Miroslava Tyrše.

Závěrem s velkou pokorou, hrdostí a úctou vyslovujeme poděkování 
a  věčnou vzpomínku našemu řečkovickému rodáku Josefu Minaříkovi 
za  náročnou, nelehkou cestu, kterou lze nazvat od VESELKY k  SOKO-
LOVNĚ, vykonanou společně s místním sokolstvem pro naši obec a vlast. 

Jiří Růžička, starosta jednoty v. v. 
Jana Slavíkova a Aleš Podhorský, pravnoučata

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Hospoda „Veselka“ první cvičební sokolské prostory

Budova sokolovny na konci dvacátých let
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CENÍK 
ZVĚŘINY 

MRAŽENÉ PORCE MASA
  
SRNČÍ 

hřbet  500 Kč/kg 
hřbet s kostí  350 Kč/kg 
kýta 310 Kč/kg
plec 220 Kč/kg
svíčková 520 Kč/kg
maso na guláš (ořez)  170 Kč/kg

DAŇČÍ

hřbet 490 Kč/kg
kýta 300 Kč/kg
plec 200 Kč/kg
svíčková  500 Kč/kg
maso na guláš (ořez) 160 Kč/kg 

JELENÍ

hřbet 490 Kč/kg
kýta 300 Kč/kg
plec 200 Kč/kg
svíčková  500 Kč/kg
maso na guláš (ořez)  160 Kč/kg 

ČERNÁ ZVĚŘ 

hřbet 300 Kč/kg
krkovice 140 Kč/kg
kýta 220 Kč/kg
plec 200 Kč/kg
svíčková  320 Kč/kg
maso na guláš (ořez)  150 Kč/kg
žebra s kostí  150 Kč/kg
sádlo  100 Kč/kg 

CELÝ KUS V KŮŽI 

SRNČÍ

7–11 kg 60 Kč/kg 
12 kg + 80 Kč/kg

DAŇČÍ 70 Kč/kg

JELENÍ 70 Kč/kg

ČERNÁ ZVĚŘ

do 40 kg  54 Kč/kg 
40 kg + 64 Kč/kg

MUFLONÍ 40 Kč/kg

CELÝ KUS  
pouze na objednání  
na telefonních číslech:

Lesní správa Brno 
+420 517 810 540–541

Lesní správa Deblín 
+420 517 810 550–551

Lesní správa Lipůvka 
+420 517 810 530–531

MRAŽENÉ PORCE MASA  
k dostání na našich 
prodejních místech:

Lesní správa Brno  
Komínská 32, Brno-Bystrc
ST, ČT, PÁ: 13.00–16.00
+420 723 367 608

Lesní správa Deblín  
Deblín 148, Deblín
ÚT, ST, PÁ: 6.00–14.30,  
ČT: 12.00–16.30
+420 724 265 549

Areál U Mravence Lesíka 
Brno-Ivanovice 76 
ÚT, ČT: 10.00–17.00
+420 601 175 484 

Ředitelství LMB, a.s. 
Křížkovského 247/9, Kuřim  
ST: 12.00–16.00
+420 601 175 484

Stažení 
a rozbourání  
na hlavní díly
400 Kč

Stažení 
s vykostěním
700 Kč

Zvěřina je v bezvadném stavu 

a její stav odpovídá hygienickým 

a veterinárním předpisům. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

NELZE PLATIT 
PLATEBNÍ 
KARTOU!
Děkujeme  
za pochopení

PRODEJ A OBJEDNÁVKY

WWW.ZVERINAZLESA.CZ

PRODEJ A OBJEDNÁVKY

PRODEJ ZVĚŘINY
Z MĚSTSKÝCH LESŮ

NELZE PLATIT PLATEBNÍ KARTOU!

CELÝ 
KUS

ROZPORCOVANÝ 
VYKOSTĚNÝ KUS

MRAŽENÉ  
PORCE MASA

ODBĚR 
ZVĚŘINY

CELÝ KUS  
pouze po objednání na:

Lesní správa Brno 
+420 517 810 540–541

Lesní správa Deblín 
+420 517 810 550–551

Lesní správa Lipůvka 
+420 517 810 530–531

MRAŽENÉ PORCE MASA  
k dostání na našich prodejních místech:

Areál U Mravence Lesíka 
Brno-Ivanovice 76 
ÚT, ČT: 10.00–17.00
+420 601 175 484 

Ředitelství LMB, a.s. 
Křížkovského 247/9, Kuřim  
ST: 12.00–16.00
+420 601 175 484

Lesní správa Brno  
Komínská 32, Brno-Bystrc
ST, ČT, PÁ: 13.00–16.00
+420 723 367 608

Lesní správa Deblín  
Deblín 148, Deblín
ÚT, ST, PÁ: 6.00–14.30,  
ČT: 12.00–16.30
+420 724 265 549

Z  důvodu uzavření areálu U  Mravence Lesíka, probíhá prodej zvěřiny na  ředitelství Lesů města Brna v  Kuřimi každý den, a  to v  pondělí, 
ve středu a v pátek od 10:00 do 15:00 a v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin. Objednávky lze provést na telefonním čísle 601 175 484 
a vyzvednout dle domluvy v Kuřimi nebo v areálu U Mravence Lesíka. V Lesní správě Brno a Lesní správě Deblín je provozní doba dle letáku.

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

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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. 778 555 356, Irena. 
Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou bytů  
a rodinných domů. Tel: 737 859 336.
ZTRATIL SE KOCOUREK v Řečkovicích na ul. Vránova.  
Má bílou barvu s šedými fleky. Pokud o něm někdo víte,  
kontaktujte nás. Děkujeme. Tel. 724 976 317 
PRODÁM jablka, cena 10 kč/kg, ořechy loupané 150/kg,  
neloupané 40/kg, slivovici 120/litr. Tel: 605 176 750
PRONAJMU garážové stání na ulici Uprkova, měsíční nájem 
1300 Kč. Tel.: 737 940 507
KOUPÍM garáž v Řečkovicích. P. Karel, mob. 602 695 160. 
DLOUHODOBÁ brigáda v Řečkovicích – přijmeme řidičku/če  
na svoz zboží (velikost IKEA tašky), od dodavatelů z Brna do balírny  
na Horáckém náměstí. Práce 3x týdně, denně cca 3hodiny, mzda  
100,- Kč/hod., praxe v řízení os. automobilu po Brně.  
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, Tel.: 722 959 021 
Veterinární klinika MVDr. Tereza Hudcová. Pro vaše mazlíčky  
zajištujeme komplexní diagnostiku, ošetření a chirurgické zákroky. 
Hudcova 301/58, Brno-Medlánky (MHD: Medlánky škola) 
Ordinační Doba: Po-Čt 8-12 a 15-19, Pá 8-12 a 13-17 
So a Ne - po dohodě. Tel: +420 731 844 744 
veterina.hudcova@gmail.com, www.veterinahudcova.cz


