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Informace ÚMČ
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Zpráva z 35. a 36. schůze RMČ
35. schůze RMČ se konala 28. 11. Rada:

•
•
•
•
•

•
•

schválila následující termíny svých schůzí v roce 2013: 16. 1., 6. 2., 6.
3., 27. 3., 17. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 24. 7., 21. 8., 18. 9., 9. 10., 6. 11., 27. 11.,
11. 12.,
projednala bytové záležitosti,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
souhlasila s projektovou dokumentací na vybudování umělého trávníku na tréninkovém fotbalovém hřišti na Horáckém nám. (tuto úpravu provede FK Řečkovice, obdrží-li dotaci, o kterou žádá),
schválila provedení následujících oprav komunikací v roce 2013:
– chodníky na nástupišti konečné stanice tramvaje a u gymnázia,
– chodníky v horní části parku zvaného Ovál při Novoměstské ulici,
– chodník od ulice Vl. Pittnerové k Horáckému nám., a to v úseku 10 m od
ulice Vl. Pittnerové,
– chodník v ulici Medlánecké ve směru od ulice Olšanského k domu č. 22,
– Renčova 24 – chodník u zadního vchodu,
– chodník za domem Žitná 7, (chodníky budou opravovány v tomto pořadí
do vyčerpání částky určené k tomuto účelu v rozpočtu na rok 2013),
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

36. RMČ se konala 12. 12. Rada:

•
•
•
•
•

•
•

projednala návrh rozpočtu městské části na rok 2013,
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – listopad 2012,
schválila zápis v kronice městské části za rok 2011,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako nejvhodnější nabídku na pronájem nebytového prostoru v domě Renčova 5 (prostor přístupný z ulice) nabídku pana
Jaroslav Křenka na zřízení prodejny novin a časopisů, tabákových
výrobků, alkoholických i nealkoholických nápojů, balených potravin,
cukrovinek, součástí by měla být i fotografická sběrna a sběrné místo
Sazky,
projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy pozemků,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných
účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - etapa II. roku
2013.
Z fondu je možné získat půjčku na opravu a modernizaci bytových
a rodinných domů a bytových jednotek. Jednotlivé účely půjček jsou
obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění
zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu, zateplení,
obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud není,
rekonstrukce všech instalací, vybudování nové samostatné bytové
jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.
Půjčky jsou úročeny 3% sazbou, k zajištění nepožaduje město ručitele, půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Lhůta splatnosti půjčky je
5 let, u vybudování nové bytové jednotky je to 8 let.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději
do 15. 1. 2013 prostřednictvím té městské části, ve které se opravovaná
nemovitost nachází. Nově jsou žádosti přijímány i Bytovým odborem
Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3.
Formuláře žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových
půjček jsou k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail:
fornuskova@reckovice.brno.cz, a rovněž na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města, Magistrát města Brna, Úsek hospodářský, Bytový
odbor, Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
Ing. R. Fornůsková,
vedoucí Bytového odboru
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

L. F.

Vítání občánků
V sobotu 10. listopadu přivítal starosta 23 nových občánků
(15 děvčátek a 8 chlapečků) naší městské části v zasedací síni Úřadu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Slavnostní události se
zúčastnili rodiče, prarodiče, příbuzní a známí oslavenců. V krátkém
kulturním programu vystoupili mladí umělci, žáci hudebního oboru
Soukromé základní umělecké školy UNIVERSUM, s. r. o. Na závěr slavnostního vítání se rodiče nových občánků podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly od pana starosty městské části pozornost, květinu,
a převzaly pamětní list. Občánci obdrželi pamětní stříbrnou medaili se
znakem městské části, která byla navržená a vyražená jen pro tuto příležitost, a několik dalších drobných dárků, a konečně rodiče měli možnost
se vyfotografovat se svým novorozencem v kolébce, která byla pro tuto
příležitost připravena. Vítání občánků se setkalo s pozitivní reakcí rodičů
a příbuzných.
Pro další roky chceme v této obnovené tradici pokračovat a na rok
2013, plánujeme vítání občánků v sobotu 18. května a 2. listopadu.
Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v roce
2013 s jejich rodiči, sourozenci, prarodiči, dalšími příbuznými a hosty.
Přivítáme i novorozence narozené v druhé polovině roku 2012, kteří
nebyli přítomni na vítání občánků v roce 2012. Rodiče dětí, s trvalým
bydlištěm v naši městské části, narozených v tomto kalendářním

roce se mohou na toto slavnostní vítání přihlásit osobně u paní
H. Fišlové, kancelář č. 92 (přízemí) nebo tel. 541 421 748 nebo email:
fislova@reckovice.brno.cz.
Ivan Mašek
místostarosta městské části
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Na kus řeči s MARTINEM SOBOTKOU
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám představil
strážníka Městské policie Brno, vedoucího revíru POLE,
pana Bc. Martina Sobotku. Pan Sobotka byl jmenován
vedoucím tohoto revíru dne 20. 4. 2012.
1. Pane Sobotko, od Vašeho jmenování do funkce vedoucího revíru uplynulo již více než 7 měsíců.
Jaké máte osobní poznatky z dosavadního působení v naší městské části?
Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá hora je dle
mého názoru a zkušeností, získaných za mého působení v pozici vedoucího revíru, relativně poklidnou
částí města Brna. Jsou zde samozřejmě dílčí problémy
na úseku veřejného pořádku, ale tyto se nám obecně daří řešit, zejména ve spolupráci s Úřadem městské části a místně příslušným Obvodním oddělením Policie ČR.
Jsem přesvědčen o tom, že Řečkovice jsou velmi dobrou lokalitou pro klidné bydlení
občanů.
2. Městská policie a Policie ČR předkládá pravidelně každý rok zastupitelstvu
k projednání zprávu o bezpečnostní situaci v naší městské části. Jak hodnotíte
uplynulý rok?
Pokud mám hodnotit rok 2012, tak z hlediska strážníků zdejšího revíru mohu říci,
že jsme nezaregistrovali na území vaší městské části žádné zásadní problémy na úseku místních záležitostí veřejného pořádku, které bychom museli řešit. Uplynulý rok
tedy hodnotím ve vztahu k vaší městské části velmi kladně. Samozřejmě i nadále se
budu ze své pracovní pozice snažit zvyšovat standard služeb, které poskytujeme občanům města Brna.
3. Od roku 2011 byl v podmínkách města Brna realizován projekt „Územář“,
jehož cílem bylo umožnit přímý kontakt občanů se strážníky, jimž byla uložena
odpovědnost za konkrétní území. Jak se tento projekt osvědčil a jaké jsou jeho
hlavní klady a nedostatky?
Z mého pohledu se projekt Městské policie Brno „ÚZEMÁŘ“ osvědčil a i nadále
osvědčuje, protože jeho realizací se strážníci s územní odpovědností v rámci osobního kontaktu více přibližují občanům, jsou schopni rychleji reagovat na jejich podněty
a potřeby. Z druhé strany, na základě mých poznatků, vnímají občané tuto službu také
velmi pozitivně. Z těchto důvodů budu i nadále uvedený projekt plně podporovat
a maximálně rozvíjet, neboť si myslím, že v rámci policejní práce je to cesta správným
směrem.   

4. Chystají se pro následující rok změny v činnosti strážníků?
Žádné zásadní změny v činnosti strážníků mnou řízeného revíru na rok 2013 neplánuji. Chci pokračovat v plnění priorit a úkolů, které jsem stanovil po svém nástupu
do pozice vedoucího revíru. Rád bych prohloubil spolupráci s občany tak, aby se lidé
na nás více přímo obraceli se svými podněty a požadavky, které se týkají činnosti
městské policie. Veškeré kontakty občané naleznou na našich internetových stránkách www.mpb.cz a v dohledné době budou také tyto informace vyvěšeny v písemné podobě v prostorách úřadů městských částí.  
5. Revír POLE se skládá ze 7 městských částí a 2 mimobrněnských obcí, a to
z Lelekovic a Vranova. Ve Vaší řídící činnosti revíru je důležitý kontakt s představiteli samosprávy jednotlivých městských částí. Jak se Vám spolupracuje s naší
městskou částí?
Spolupráce s představiteli samosprávy i státní správy vaší městské části je z mého
pohledu na velmi dobré úrovni. Za dobu, co jsem zařazen na zdejším revíru, nemám
žádné negativní zkušenosti. V této oblasti musím vyzdvihnout zejména spolupráci
s panem starostou Mgr. Bc. Markem Viskotem, neboť jeho snaha o zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti občanů městské části je, dle mého názoru, příkladná.
6. Pane Sobotko, občané naši městské části poukazují na problémy s majiteli
psů, kteří nechávají své psy volně pobíhat, velmi často nechávají bez povšimnutí znečištěné chodníky a travnaté plochy exkrementy po svých psech, aniž by se
snažili je uklidit. Chystáte pro tento rok nějaká nová opatření?
Toto je jeden z problémů, který řešíme, a to nejen na území vaší městské části.
Dohled nad těmito nezodpovědnými „pejskaři“ je jednou z priorit, které jsem po svém
nástupu na revír POLE jednoznačně stanovil. Strážníci zdejšího revíru mimo standardní dohled pravidelně realizují cílené bezpečnostní akce, jejichž cílem je právě zajistit
dodržování příslušných právních norem, které stanovují povinnosti majitelům psů na
území statutárního města Brna a samozřejmě umožňují zjištěná protiprávní jednání
na místě postihovat. V této činnosti budeme pokračovat i v roce 2013, neboť se jedná
o stav, který je neakceptovatelný. Jenom pro Vaši informaci, v období od 1. 1. 2012 do
30. 11. 2012 odhalili strážníci revíru POLE na svěřeném území 235 přestupků na úseku
porušení pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích.
Na závěr dovolte, abych Vám poděkoval za rozhovor a popřál Vám a všem strážníkům revíru POLE hodně úspěchů v novém roce 2013.
S panem Martinem Sobotkou si povídal Ivan Mašek

Před 20 lety vznikla samostatná Česká republika
V závěru loňského roku jsme vzpomněli významného výročí – uplynulo
již 20 let od rozdělení někdejšího Československa a vzniku samostatné České
republiky. Za téměř jedno století své existence si náš novodobý stát prošel
mnoha peripetiemi, vystřídal několik politických režimů, několikrát měnil své
hranice a zažil dvě okupace cizími armádami.
Rozdělení Československa - pro část našich spoluobčanů národní tragédie,
srovnatelná s tragickými událostmi Mnichova 1938 či srpna 1968, pro jinou část zadostiučinění, že konečně přestaneme finančně doplácet na Slováky a chudší slovenské
regiony, a pro tzv. mlčící většinu neodvratitelná realita, která dříve či později musela
zákonitě nastat. Domnívám se, že na základě tehdejšího dění i zpětného ohlédnutí
za 74letou existencí československého státu je třeba tyto pocity zařadit do správných
historických souvislostí.
Na počátku je třeba jasně konstatovat, že přes všechna pozitiva, která společný
stát za dobu své existence Čechům i Slovákům přinesl, zůstával zde jeden důležitý
kardinální problém, který se nikdy nepodařilo ve vzájemném soužití překonat.
Zatímco Češi se s novým československým státem od prvopočátku naprosto
identifikovali a v jejich povědomí se po roce 1918 pojem český rovnal pojmu
československý, tak ve slovenské společnosti se, bohužel, nikdy výrazněji neprosadilo
silnější československé povědomí, bez něhož společný stát nebyl trvale udržitelný.
Většina Slováků naopak nejpozději od roku 1968 podvědomě vždy toužila - i když
si to mnozí z nich dlouho otevřeně nechtěli přiznat – po samostatném slovenském
státě se vším všudy. Potvrdilo se, že Češi skutečně vždy pokládali Československo za
svůj stát, vnitřně i navenek se s ním ztotožnili, a proto nový český stát po roce 1993
přirozeně považovali za přímého pokračovatele původního Československa, byť
v jiných hranicích. Napomohla tomu i jistá kontinuita ve funkci prezidenta, kterým
se hned od počátku roku 1993 stal poslední československý prezident Václav Havel.
A v návaznosti na odkaz československého státu (jak stojí i v preambuli Ústavy České
republiky) převzala Česká republika státní symboly československého státu - českou
část společné státní hymny, československou státní vlajku či oslavy 28. října jako hlavního státního svátku. Výstižně to vyjádřil publicista Pavel Tigrid ve svém komentáři
z listopadu 1992: „Jsem šťasten, že vlajkou České republiky bude i nadále půvabná,
veselá tříbarevná vlajka československá s modrým klínem. A mimochodem, vůbec
bych se nezlobil, kdyby se po 1. lednu 1993 náš zmenšený stát i nadále jmenoval
Československá republika“.
Rozhodně není potřebné (tehdy ani dnes) na současnou Českou republiku
nahlížet jako na jakýsi „zbytkový stát“, který nám tu zbyl po oddělení Slovenska a který
údajně nemá svoji vlastní identitu. Češi před 20. lety neměli potřebu začít budovat
svůj nový stát na zelené louce – jestliže se totiž v českém povědomí historický český

stát po roce 1918 rozšířil směrem na východ až po Jasiňu na Podkarpatské Rusi,
v roce 1993 se sice zkrátil po Lanžhot a řeku Moravu, avšak pro Čechy zůstal i nadále
symbolicky stejným státem, který v roce 1918 založil Tomáš Masaryk.
Máme-li hovořit o kladech, v první řadě je nutno uvést klidné a pokojné rozdělení
Československa. Události po volbách v létě 1992 dostaly nečekaně rychlý spád.
Slovenské politické subjekty, které ve volbách na Slovensku drtivě zvítězily, daly jasně
najevo – přijetím Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej
republiky ze dne 16. 7. 1992 a zejména potom Ústavy Slovenskej republiky, přijaté
Slovenskou národní radou dne 1. 9. 1992 jako ústavy de facto suverénního státu – že
je od vytvoření samostatného Slovenska už nic nedokáže odradit. Historie prokázala,
že národ, který skutečně touží po samostatnosti, ji obvykle získá, dříve či později. Této
snaze sice lze klást administrativní překážky a vymýšlet různé technické a ústavněprávní kličky, které však v konečném důsledku ničemu nezabrání, a naopak bývají
na škodu všem. Ostatně příkladem toho je právě vznik Československa v roce 1918,
nemluvě o divokém a nekontrolovatelném rozpadu jiných mnohonárodnostních
států - Sovětského svazu a Jugoslávie (doprovázeném navíc otevřenou občanskou
válkou) na počátku 90. let minulého století.
Před 20 lety tak ve zcela svobodných poměrech dozrál spor, který byl zakódován
již v samotných základech Československa, a zejména v rozdílném nazírání na
společný stát z pohledu Čechů a Slováků. A tento rozpor nemohlo vyřešit žádné referendum ani nekonečné ústupky z jedné či druhé strany. Když se v roce 1989 v Evropě
hroutilo sovětské impérium, napsal jeden americký politolog, že jeho otřesy budou
doznívat ještě dlouhá léta poté. Vždyť i dozvuky pádu někdejší antické Římské říše
probíhaly ještě několik staletí. Po listopadovém převratu 1989 si nikdo z nás neuměl
představit, že toto zemětřesení a destabilizace východoevropského regionu, spojená
s koncem bipolárního rozdělení Evropy a studené války, zasáhne i Československo.
Přesto se tak stalo.
A tak se české země po roce 1993 vrátily ke stavu, v jakém žily po tisíc let až do
roku 1918 – samy, byť pod rozličnými názvy a někdy i ve spojení s jinými nadnárodními celky. Češi i Slováci si již dvě dekády vládnou sami, čímž odpadly neustálé
spory a výčitky, kdo na koho doplácí. Již celých 20 let funguje vzájemná spolupráce
i konkurence obou národů a není žádný důvod se domnívat, že by to tak nemělo
být i nadále. Společná hranice je po vstupu obou republik do Evropské unie bez
hraničních přechodů zcela otevřená, obě republiky jsou členem Severoatlantické
aliance a Vysegrádské čtyřky (sdružující Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko), lidské
i obchodní kontakty mezi oběma republikami se i nadále rozvíjejí.
Jan Jandl
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CVČ Mateřídouška

CVČ Domino

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino

Přejeme všem úspěšný rok 2013,
pevné zdraví a plno šťastných dnů.
Pracovníci CVČ Mateřídouška

Zveme vás na akce:
Keramické čtvrtky od 17.00 do 18.30 hodin
24. 1. – Kočka nejen pro děti, 7. 2. – Závěsné rybičky.
Cena 150 Kč/kurz, přezůvky s sebou.
Přihlášky týden předem na adrese: rcaslavova@seznam.cz.
Křeslo pro hosta, pátek 25. 1. od 18.00 do 19.00 hodin
Se svými zážitky z cest po Madagaskaru se s vámi přijde podělit
Matěj Dolinay.
Těšíme se na vás, nemusíte se hlásit předem. Přezůvky s sebou.
Celodenní výlet o pololetních prázdninách – pátek 1. února
Podíváme se do Moravského krasu do Punkevních jeskyní.
Bližší informace na našich stránkách.
Přihlášky: cvcmateridouska@seznam.cz, Psotová 732 325 457.
Japonský den, sobota 2. února od 9.00 – 12.00 hodin, akce
pro děti i dospělé
PROGRAM: Dílničky pro děti, dílny pro mládež a dospělé.
Ochutnávky japonských čajů, ukázky japonských kreslených
seriálů a další aktivity.
Více informací na našich stránkách.
S sebou: přezůvky, peníze na materiál (od 50 do 250 Kč, záleží na
výběru aktivit).
Máte možnost strávit příjemné dopoledne, dozvědět se informace
o této zajímavé zemi a odnést si krásné výrobky. Těšíme se na vás!
Příměstský tábor o jarních prázdninách 11. 2. - 15. 2. 2013
„Kouzelná říše her“
Tábor je pro děti od 6 let. Denně od 8 do 16 hodin, možnost
přihlásit se i na jednotlivé dny.
Program v CVČ i v přírodě dle stávajícího počasí.
Cena 1 200 Kč/5 dnů.
Přihlášky a informace na adrese: cvcmateridouska@seznam.cz.

Také letos jsme pro Vás a Vaše děti
připravili

Školu na zkoušku

10. 1. 2013 v 16.00 hodin
na pracovišti Horácké nám. 13
www.zshoracke.org

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Únor po - pá, 11. 2. - 17. 2. 2013
Denně od 7:30 do 16 hod.
Hry, výlety, tvoření, zábava. Obědy jsou v ceně tábora.
Tábor se uskuteční od 5 nahlášených účastníků.
Cena: 1100 Kč týden.
Tábor je možno navštívit i v jednotlivé dny.
Cenu na dny upřesníme podle typu aktivit.
Přihlášení a bližší info: Jana Podzemná, 608 644 313,
dominocvc@gmail.com.
Jana Podzemná

Dětský karneval
3. 2. 2013 ve 14 hodin

Kde:

Sokolovna v Řečkovicích
Vážného 19
Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice
Činnost T. J. Sokol Řečkovice finančně podporuje
statutární město Brno

Změny v MHD v roce 2013
Od 1. ledna 2013 dochází k některým úpravám v organizaci
MHD na území města Brna. Byla provedena úprava časových
rozmezí intervalů v denním provozu. Posunují se hranice intervalových schémat se zahájením denního systémového intervalu
10 minut v 6:30 hodin a ukončením v 18:30 hodin (zkrácení z rozsahu 6:00-19:00 hodin na 6:30-18:30 hodin), vztaženo k centru
města. Zahájení večerního provozu denních linek v intervalu 30,
resp. 15 minut, nastává již ve 20:30 hodin (posun hranice z 21:00
na 20:30 hodin). Noční provoz se prodlužuje v nepracovních
dnech až do 7:00 hodin v kombinaci se zrušením spojení ve
2:30 a 3:30 hodin. S ohledem na nízkou přepravní poptávku
v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů byl prodloužen
provoz nočních linek až do 7:00 hodin s rozjezdy v brzkých
ranních hodinách v intervalu 20 minut. Přeprava na začátky
ranních víkendových směn je zajištěna kromě nočních linek také
účelovými spoji linek 2, 64, 77 a 78. Další změny a optimalizace
jsou na linkách tramvají, trolejbusů a autobusů vedených mimo
území naši městské části. V případě přestupů na další linky se
předem informujte o provedených změnách.
Ivan Mašek
šéfredaktor zpravodaje ŘEČ
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Státní symboly naší republiky (4. část)
Korunová měnová jednotka
Jedním z důležitých znaků charakterizujících suverenitu a měnovou nezávislost státu je jeho měnová jednotka. Skutečnost, že měnová jednotka
nově vzniklého československého státu se bude nazývat koruna, nebylo zprvu vůbec jisté. Její název byl převzat z původně společné rakousko-uherské
koruny (K), která se jako platidlo užívala od roku 1892. Navíc název „koruna“
až příliš připomínal monarchistický symbol, se kterými se nová republika
chtěla radikálně rozejít. Ve hře byly proto jiné názvy nové měny – sokol, lev,
denár, hřivna, rašín, frank. Všechny ostatní nástupnické státy, vzniklé na území rozpadlého Rakousko-Uherska, daly svým národním měnám jiné názvy.
Měnová korunová jednotka tak zůstala ve střední Evropě pouze v Československu, kdy původně zamýšlený prozatímní název „koruna“ se nakonec stal
od roku 1924 názvem trvalým.
Navzdory tomu za posledních 94 let prošel vývoj naší korunové měny
značnými turbulencemi. Nejprve počátkem roku 1919 bylo provedeno okolkování dosavadních rakousko-uherských bankovek, které kolovaly v oběhu
na území ČSR, čímž byl položen základ k nové peněžní jednotce – Koruně
československé (Kč). Měnovým zákonem ze dne 10. dubna 1919 bylo stanoveno, že 1 koruna československá se počítá za 1 korunu rakousko-uherskou.
Autory grafického ztvárnění prvorepublikových bankovek byli mj. akademičtí malíři Alfons Mucha a Max Švabinský. Bankovky měly své nominální hodnoty vedle češtiny uvedeny také v němčině, maďarštině a azbuce, což odráželo pestré národnostní složení prvorepublikového Československa. Naše
republika úsilím svého ministra financí Aloise Rašína měla jako první stát ve
střední Evropě již od roku 1923 vlastní hodnotnou a pevnou měnu, což se
stalo velkou výhodou a důležitým předpokladem hospodářského rozvoje
ČSR v celém dalším meziválečném období. Naše koruna měla pevný a vysoký kurz, kterého již nikdy v pozdějších desetiletích nebylo dosaženo, a stala
se vyhledávaným konvertibilním platidlem v celé tehdejší Evropě. Byla zavedena zlatá korunová měna ve formě měny zlaté devizy a byl ustálen kurs naší
koruny vůči švýcarskému franku (1 Kč : 16 švýcarských centimů). Zlatý obsah
1 Kč byl tehdy stanoven na 0,04458 g čistého zlata.
Po nacistické okupaci Československa a zřízení Protektorátu Čechy a Morava 16. 3. 1939 byla jako základní měnová jednotka protektorátu zavedena
říšská marka (RM), vedle níž platila také protektorátní koruna při uměle stanoveném kursu 1 : 10, tedy 1 říšská marka za 10 protektorátních korun. Současně s tím vznikla i Koruna slovenská (Ks) jako základní měnová jednotka
tehdy vzniknuvšího Slovenského štátu.
Po obnovení Československé republiky byla v listopadu 1945 znovu
zavedena na celém území státu jednotná měna – Koruna československá
(Kčs), která platila až do února 1993. Přežila i komunistickou měnovou reformu v červnu 1953, která způsobila ožebračení širokých vrstev obyvatelstva
a znehodnocení jejich finančních úspor. Lidé si mohli naráz vyměnit nejvýše
300 korun v poměru 5 : 1, což znamenalo, že za svých 300 korun dostali
pouhých 60 korun nových. Všechny ostatní peníze na hotovosti směli měnit
v poměru 50 : 1, tedy za 50 korun starých 1 koruna nová. Komunistický stát se
tak provedením této reformy velmi obohatil. Získal nejen úspory občanů, ale
také výnosy jejich vázaných vkladů a životních pojistek. Celkový zisk překročil

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY
NA I. ČTVRTLETÍ 2013
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
11. leden
18. leden
25. leden
  1. únor
  8. únor
15. únor
22. únor
  1. březen
  8. březen
15. březen
22. březen
29. březen

Druckmüllerová Zdena
RNDr. Druckmüller Mil., CSc.
Mgr. Procházka Jaromír
Ing. Sochorec Lumír
Ing. Novák Jaromír
Druckmüllerová Zdena
Mgr. Klementová Marie
Ing. Novák Jaromír
Vlasák Jan
Druckmüllerová Hana
RNDr. Kolejka Jaromír
Druckmüllerová Hana

Vysoké Taury 1. část
Vulkány
Z Liberecka do Horní Lužice
Kuba 4. část
Venezuela
Vysoké Taury 2. část
Švýcarsko vlakem
Paříž, perla nad Seinou
1000 mil Trans závod ČR - SR
Chorvatsko
Kambodža
Albánie 1. část

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno

14. leden
28. leden
11. únor
25. únor
11. březen
25. březen

Růžička Rudolf
Mgr. Sommerová Petra
Ing. Sochorec Lumír
Mgr. Klementová Marie
Ing. Budín Karel
Ing. Mahel Dalibor

Makedonie
Nový Zéland
Tunisko 2. část
Švýcarsko vlakem
Egypt
Panama a Kostarika

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Bankovka z 20. let s portrétem A. Rašína

Bankovka z r. 1945 s T. G. Masarykem

částku 14 miliard korun a pomohl umořit obrovský státní dluh komunistického hospodářství naší země.
Touto „velkou peněžní loupeží za bílého dne“, jak měnovou reformu charakterizoval západní tisk, komunistický režim vyřešil nejen své bezprostřední
hospodářské problémy, ale dokonce si vytvořil i dostatečnou finanční rezervu a prostor pro okázalá sociální gesta v následujících 36 letech své existence. A nakonec, jak jinak, nová papírová platidla československé měny byla
vytištěna v moskevské tiskárně Gosnak a mince byly vyraženy ve Státní mincovně tehdejšího Sovětského svazu v Leningradě.
V období komunistického režimu zůstala korunová měnová jednotka zachována, jenom se výrazně změnila grafická podoba našich bankovek. Vážené historické postavy z našich dějin nahradily blíže nespecifikované postavy
dělníků, rolníků či partyzánů se samopaly. Zvlášť negativně byla veřejností
na jaře roku 1989 přijata nová emise křiklavě zelených stokorunových bankovek, na nichž byl zobrazen zakladatel komunistického režimu v Československu Klement Gottwald. Lidé tyto bankovky na protest znehodnocovali
pomalováváním či propichováním, proto byly po několika měsících staženy
z oběhu.
Po rozdělení Československa k 1. lednu 1993 byla sice zpočátku zachována celní unie a jednotná korunová měna obou nově vzniklých států (ČR
a SR), ale už v průběhu ledna 1993 bylo z důvodu rozdílného ekonomického
vývoje obou zemí zřejmé, že se společná měnová jednotka nadále neudrží.
Počátkem února 1993 proto došlo k rychlé měnové odluce - v České republice bylo stejně jako v roce 1919 provedeno okolkování starých federálních
bankovek. Ty byly následně v průběhu letních měsíců roku 1993 nahrazovány novými papírovými bankovkami měnové jednotky Koruna česká (Kč),
z větší části dosud platnými – v nominálních hodnotách 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000 a 5000 Kč, a mincemi (mimo drobné haléře) v hodnotě 1, 2,
5, 10, 20 a 50 Kč.
A jaký byl po rozdělení Československa měnový vývoj v sousední Slovenské republice? Zde byla v letech 1993 – 2008 jako platidlo zavedena Slovenská koruna (Sk) a od 1. 1. 2009 přijalo Slovensko jako členský stát Evropské
unie společnou měnovou jednotku Euro.
Jan Jandl

ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ PÉČE
U VÁS DOMA – SANUS BRNO o. s.
Občanské sdružení Sanus poskytuje služby, které lze realizovat v domácím
prostředí klienta tak, aby bylo možné si zachovat a rozvíjet důstojný život v co
možná nejvyšší míře.
• Zdravotní péče: Zahrnuje veškeré úkony, které provádí sestra v nemocničním
zařízení a které jsou předepsány od ošetřujícího lékaře – odběry, převazy, injekce, ošetření ran, ošetření stomií, katetrů, ošetřovatelská rehabilitace aj. Tyto
činnosti jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a jsou pro Vás bezplatné.
• Pečovatelská služba: Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti aj. Jedná se o zpoplatněnou službu, která je prováděna na základě uzavření smlouvy.
• Rozvoz obědů: Obědy jsou dováženy z jídelny Máj. V nabídce je
5 druhů jídel včetně diet (2 základní, diabetická dieta, protisklerotická dieta
a žaludeční – žlučníková dieta).
• Zapůjčení kompenzačních pomůcek: Pomůcky je možné vypůjčit si na delší
nebo jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní pomůcky nebo když ty
své máte v opravě. Zapůjčit si můžete například polohovací postel, chodítka,
sedák do vany, invalidní vozíky aj.
• Další činnosti Sanus Brno o. s.: Doprava naším vozidlem dle potřeby klienta,
dohled nad dospělou osobou v jeho domácím prostředí, doprovod uživatele
za osobními záležitostmi, masáže, pedikúra, kadeřnice. Fakultativní činnosti
jsou hrazeny až do výše skutečných nákladů.
• Bezplatné základní sociální poradenství.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SANUS BRNO
Štefánikova 63 a, Brno 612 00, 777 758 269,
email: sanus.vrbecka@seznam.cz, www.sanusbrno.com
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PLACENÁ INZERCE
KOUPÍM garáž na ul. Medlánecké nebo v blízkém okolí za cenu
230-280 tis. Kč. Solidní a rychlé jednání na tel. 739 555 464 ideálně
po 18,00 hod.
NABÍZÍME volnou kapacitu ve vaření obědů, výběr ze dvou jídel,
možnost stravování i v místě. V případě zájmu volejte na telefonní
číslo 541 225 328 nebo mobil 603 278 585
KOUPÍM byt nebo RD v Brně-Řečkovicích. T.: 605 514 210
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast.  Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323
PEČOVATELSKÉ ÚKONY – úklid, nákupy, vaření. Tel.: 604 23 55 90
PRONAJMU byt 1+1,  43 m², cihlový s balkonem, nezařízený,
Řečkovice, přímo od majitele. Tel.: 732 810 951
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
PRODÁM pěkný, klidný byt 2+kk cihla, 7 let stará novostavba,
65 m² s balkonem v OV v Medlánkách na ul. Nadační. Cena dohodou.
Volejte:  728 128 036

PRODÁM mezonetový  byt v OV v klidné části Řečkovic 4+kk, 141m²
+ garáž, sklep, 2 terasy, výhled na Brno.Nejsem RK. Tel.: 602 507 537
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
PROVÁDÍME veškeré stavební práce. Tel.: 702 013 696
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
MASÁŽE Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23
Klasická masáž, lávové kameny, indická antistres. masáž, Dornova
metoda. Možnost zakoupení dárkových poukazů.
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH  provádí
HANÁK.  Tel.: 549 272 587
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
DOPRAVA PRO SENIORY-odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PRONAJMU garáž v Řečkovich pod hřbitovem, nejlépe dlouhodobě,
volná od 1. 1. 2013, cena 1200 Kč/měs. nebo dohodou.
Tel: 602 768 613
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

Oddíl národní házené 1. NH BRNO slaví
V letošním roce oddíl národní házené 1. NH BRNO oslaví 10. výročí
od svého založení.  Za toto krátké období získal dvakrát titul mistra ligy,
jedenkrát obsadil 2. místo a třikrát obsadil 3. místo. Neméně hodnotná
je i soutěž o Český pohár. Z tohoto vítězství se naši borci radovali
již dvakrát. Jedním z hlavních úkolů oddílu je i příprava vlastních
kádrů v mládežnických družstvech. Soutěží Jihomoravského oblastního
přeboru se pravidelně účastní oddíly mladších žáků, starších žáků a dorostu. Jejich členy jsou právě děti z Řečkovic. Největším úspěchem byla
účast starších žáků ve finále Českého poháru v roce 2010.
Vyvrcholením oslav 10. výročí založení oddílu bude dne 10. srpna
2013 již tradiční Velká cena Brna v národní házené pod záštitou primátora města Brna.
Jak hodnotil podzimní část 1. ligy národní házené předseda
výkonného výboru 1. NH BRNO a kapitán družstva Zdeněk
Filípek?
„I přes značnou obměnu hráčského kádru, kdy ukončilo svoji kariéru
5 hráčů základní sestavy a další 2 hráči širšího kádru, družstvo mužů svůj
dílčí cíl splnilo.  Po podzimní části 1. ligy soutěžního ročníku 2012/2013
je na 1. místě s náskokem 3 bodů před druhou TJ Plzeň Újezd a třetím
SOKOLEM Tymákov. Z 11 utkání bylo 10 vítězných a pouze 1 prohra.
K tomuto úspěchu přispěli i staronové a nové posily: Jan ŠIMEČEK
a Oldřich NĚMČÁK, navrátilec Jan KOŠŤÁL a nováček mezi muži Pavel
PASTUCHA – odchovanec z dorostu. Herní systém ovlivnilo zranění Jana
MUSILA, kdy do obrany byl z útoku zařazen Leopold NOVÁČEK, který
své úkoly splnil. V první polovině se rovněž prezentoval dobrou hrou
v útoku i Tomáš OREL, který v druhé polovině již nenastupoval z důvodu zranění. Již tradičně drží družstvo v brance David MÜHLHANDL,
v útoku Jan PETR a Tomáš ULRYCH. Pozitivně hodnotím znovuvytvoření
dobrého kolektivu. Kladně hodnotím i přínos nového trenéra Ing. Karla
FEJFARA, který má nemalý podíl na dosažených výsledcích.“
Jak to vidí nový trenér mužů Karel FEJFAR:
S výsledky podzimní části je spokojen, až na utkání se SOKOLEM
Tymákov, když na domácí půdě očekával vítězství. Pozitivně zhodnotil

vyrovnanost obranné a útočné činnosti, kde obrana i útok jsou na
průběžných druhých místech úspěšnosti v rámci ligy. Zvláště vyjádřil spokojenost s útočnou formací, kde základní útok je vyrovnaný
a všichni se zapojují do zakončení vstřelenou brankou, a to: Jan PETR
– 65 branek, Tomáš ULRYCH – 55 branek, Jan ŠIMEČEK – 53 branek.
Podíl na dalších brankách je následující: Pavel PASTUCHA – 14 branek,
Jan KOŠŤÁL a Tomáš OREL – po 7 brankách. Spokojenost vyjádřil i se
zapojením dorosteneckého brankáře Tomáše VÁŠI mezi muže, který tím
získává zkušenosti pro svoje další působení v oddíle. Kladně hodnotil
snížení počtu karet oproti předcházejícím ročníkům a přístup hráčů
k tréninkům i nasazení do jednotlivých utkání.
A jaké cíle si k tomuto výročí oddíl vytýčil?
Zisk mistrovského titulu a obhajoba vítězství v Českém poháru.
Tímto si Vás dovolujeme oslovit a pozvat Vás na mistrovská utkání a to
na hřiště 1. NH BRNO, Novoměstská 21a.
Ing. Dušan SESTRIENKA
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Akce pořádané v sokolovně
Řečkovice v roce 2013

Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LEDEN:
Badminton – 3. a 4. liga:
BC SmartLife Řečkovice A a B
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Středoevropská liga žen:
9. 1.
VALOSUN KP Brno : ICIM Arad 20:00 hod.
Ženská basketbalová liga (nová hala):
12. 1. VALOSUN KP Brno : BK Pardubice 15:30 hod.
26. 1.   VALOSUN KP Brno : BK Strakonice 16:30 hod.
+ aktuálně na www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala):
4. 1.
Helas Brno : Plzeň 19:30 hod.
11. 1. Tango Brno : Č. Lípa 20:00 hod.
16. 1. Tango Brno : Chrudim 20:00 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala):
11. 1.   VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod.
19. 1.   VK KP Brno : Slavia 18:00 hod.
+ aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – Extraliga mužů (nová hala):
13. 1. Bulldogs Brno : Ml. Boleslav 17:00 hod.
27. 1. Bulldogs Brno : Vítkovice 17:00 hod.
Termínovou listinu na měsíc únor zasílejte nejpozději do 12. 1.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

19. 1. 2013
2. 2. 2013
3. 2. 2013
2. 3. 2013
23. 3. 2013
6. 4. 2013

Farní ples
Reprezentační ples Sokola
Řečkovice
Dětský karneval
Ples skautů
TAK Hellas Brno ples
Country bál
Libor Fuchs

Informace o činnosti klubu
JUNIOR JUDO Brno v roce 2012
Rok 2012 přinesl našemu klubu JUNIOR JUDO Brno jednu velkou změnu
na jedné straně, a na druhé straně byl také velmi úspěšný.
Kvalitativní změnou bylo stěhování naší stálé základy ze ZŠ Hudcova
v Brně-Medlánkách na Gymnázium na ul. Terezy Novákové 2   v BrněŘečkovicích, a to od 1. 9. 2012. Navíc jsme pořídili, za přispění města Brna, do
nové tělocvičny nové žíněnky. Počet členů klubu byl po stěhování doplněn
o nová čky, a nyní je nás celkem 40. Věk členů klubu je od 5 do 14 let. Tým je
veden zkušenými trenéry Ing. Jiřím Hirschem, trenérem II. třídy, I. DAN judo,
Petrou Stloukalovou, trenérkou III. třídy, 2. KYU judo a od roku 2011 odchovancem klubu Ladislavem Zapletalem, trenérem III. třídy, 1. KYU.
Pravidelný trénink 3 dny v týdnu v tělocvičně doplňujeme v létě tréninky
v přírodě. V srpnu jsme byli na týdenním letním soustředění u Náměště nad
Oslavou.
V roce 2012 se naši členové zúčastnili asi 30 turnajů nejen v ČR, ale i na
Slovensku a v Rakousku. A výsledky jsou opravdu velmi dobré. Například:
Zuzana Řeháková, startovala v kategorii starších žákyň, ale i dorostenek
– 1. místo na Mistrovství ČR v kategorii dorostenek a 1. místo na Přeboru
ČR v kategorii starších žákyň,  celkové 1. místo ve čtyřkolové soutěži Berger
Nachwunsch cup v Rakousku, 1. místo na MVC v Povážské Bystrici a Galantě,  
1. místo MVC  v Hranicích na Moravě, Kroměříži, 1. místo v Českém poháru
v Chomutově a v Teplicích. Jakub Matal, kategorie starších žáků - 3. místo
v Berger Nachwunsch cupu, 3. místo   na ČP v Ostravě, 3. místo na MVC
v Kroměříži, kvalifikoval se na Přebor ČR 2012. Zuzka a Jakub byli členy
výběru Jihomoravského kraje na Přeboru ČR v soutěži smíšených družstev,
které obsadilo 3. místo.
Lukáš Kratochvíl, kategorie  mladších žáků – 3. místo v ČP v Chomutově, 3. místo v Berger Nachwunsch cupu, kvalifikoval se na PČR 2012.
Další členové klubu získali pěkná umístění na soutěžích nejen v Jihomoravském kraji, ale v celé ČR.
Jiří Hirsch, trenér JUNIOR JUDO Brno o. s.

Společenský ples
2. 2. 2013 v 19.30 hod.
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Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice
Kde:
Sokolovna v Řečkovicích, Vážného 19
K tanci a poslechu hraje:  
Zdounečankaa P.U.K.
Vstupné:
100,- Kč,
s večeří: 180,- Kč
Předprodej vstupenek:
na www.sokolreckovice.cz,
sms 723151645 nebo v sokolovně
23. a 30. 1. 2013 od 18 do 19 hod.
Činnost T. J. Sokol Řečkovice finančně
podporuje statutární město Brno
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KULTURA
Jiří Vlk – Morava, bořitel jednoho letitého mýtu
Dne 4. června tohoto roku zemřel v tyrolském hlavním městě Innsbrucku
PhDr. Jiří Morava. Jsem přesvědčen, že naše sdělovací prostředky tuto informaci
snad ani nezaznamenaly. Stejně tak mám za to, že uvedené jméno většině z nás
mnoho neříká. Přesto, že se jedná o významného exilového literárního historika,
básníka a prozaika, profesora innsbrucké univerzity honoris causa. A co víc,
o našeho „rodáka“ z Mokré Hory.
Narodil se sice v roce 1932 v Králově Poli, celé mládí však prožil na Mokré Hoře
v rodinném domku nedaleko Vránova mlýna. V roce 1951 složil maturitní zkoušky
na gymnáziu v Králově Poli a poté vystudoval na Filosofické fakultě Masarykovy
university literární vědy, češtinu a ruštinu. Po okupaci Československa v roce
1968 emigroval. Na rozdíl od většiny tehdejších emigrantů nezamířil za oceán,
a rozhodl se trvale zůstat nedaleko své vlasti v sousedním Rakousku. Podle jeho
slov mu tehdy učarovala nádherná krajina Alp. Živil se v nové vlasti, jak to jen
šlo, ale jako literární historik nevynechal možnost studovat v tamních archivech
materiály vztahující se k naší historii. A začal publikovat pod novým jménem Jiří
Morava nebo Georg J. Morava.
Tak spatřily světlo světa i knihy Exilová léta Karla Havlíčka Borovského a C. k.
disident Karel Havlíček, vydané v Torontu (1986), po převratu vydané ve spojené
verzi v Praze (1991). Na základě této knihy jako předlohy pro scénář natočila
před řadou let ČT s Jiřím Moravou dokumenty C. k. disident (1992) a Karel
Havlíček Borovský (1995). K Havlíčkovi se vrátil v roce 1997 ještě jednou knihou
s ilustracemi Havlíček v Brixenu. Díky poznatkům získaným studiem rakouských
archivů a u nás dosud neznámých podařilo se Jiřímu Moravovi uvést na míru
pravou mýtus o brixenském mučedníkovi, jak nám byl po mnoho desetiletí Karel
Havlíček prezentován. A nejen on, ale i řada jeho vrstevníků - lidé bez charakterových vad, vždy na správné straně tehdejší české vlastenecké společnosti. Svoji
kritickou pozornost však Jiří Morava věnoval i jiným významným osobnostem
našich dějin, např. Františku Palackému, Boženě Němcové a několika dalším.
Zejména co se týká Havlíčkova pobytu v Brixenu (dnes Bressanone v severním
vlídném a vinorodém koutu Itálie) jsme byli dlouhá léta ujišťováni, že zhoubnější
místo pro jeho vyhnanství už nemohlo být zvoleno. V letech jeho pobytu byl
však Brixen významným správním, společenským i kulturním centrem, tedy
žádným zapadákovem, a tamní Tyrolané se nijak nelišili vzděláním od obyvatel
ostatních částí C. k. monarchie. Problémy mu mohla dělat tamní němčina, která
se od pražské, jíž vládl, výrazně lišila. Pro Havlíčka, který si z Prahy přivezl s sebou
začínající TBC, mohl být pobyt v horském prostředí Alp s mimořádně čistým
ovzduším spíše prospěšný než zničující. Byl ubytován v hotelu Elefant, kde se
i stravoval. Na státní útraty. Bylo mu dokonce vyhověno, když požádal o zvýšení
své apanáže. Zdejší úřady se k němu tedy nechovaly nijak nepřátelsky. Jediné,
čím skutečně trpěl, byla odloučenost od českého prostředí a od rodiny. Přesto
byl až donedávna Havlíčekv našich očích národním martyrem a obětí nenávisti
císařského režimu. Díky Jiřímu Moravovi a jeho bádání převedenému do citovaných děl získáváme dnes obraz reálnější, bez onoho přežívajícího, zastydle

vlasteneckého patosu 19. století.
Maně si kladu otázku jak „strašně“
by se trpělo v takovém vyhnanství za protistátní postoje třeba
obětem persekuce poúnorového
komunistického režimu.
Ostatně takovéto mýty se
netýkají jen Karla Havlíčka. Ty
snadno najdeme i v předhavlíčkovských dějinách našich národů.
Čechové byli většinou prezentováni jako utlačované etnikum
holubičí povahy, na němž se dle
svobodné vůle mohli vyřádit
tu Lucemburk Zikmund – Liška
ryšavá (mimochodem po Karlovi
IV. nejschopnější muž tohoto
rodu a politik evropského
formátu), tu všichni Habsburkové
bez výjimky, jindy Bavoři či Sasíci
spolu s ostatními Němci. Období
husitských válek, kdy docházelo k nemilosrdné likvidaci obyvatelstva jiného
vyznání a ničení existující hmotné kultury, bylo naopak povýšeno na historicky
nejvýznamnější epochu našich dějin. Jezuité byli (shodou okolností i díky
epigramu K. H. B.) hodnoceni jako hubitelé českého jazyka apod. Tyto historické
etapy našich dějin, zvláště na úrovni učebnic dějepisu základních a středních
škol, na svoji demýtizaci ještě čekají. Ještě hodně jich bude třeba setřít, abychom
na naše dějiny byli schopni pohlížet realisticky a nezaujatě. Jiří Vlk – Morava
učinil v tomto směru důležitý krok. Díky mu za to.
Ivan Koláčný

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

Žáci, učitelé a zaměstnanci školy přejí

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013!

ŽÁKOVSKÝ VEČER
22. ledna 2013 v 17.30 v sále školy
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci lednu 2013:
16. 1. v 18hod., sál školy

Žákovský večer

21. 1. v 18 hod., sál školy

Oborový večer klavírního
oddělení

29. 1. v 17 hod., sál školy

Oborový večer smíšeného
oddělení

30. 1. v 18hod., sál školy

Žákovský večer

31. 1. v 18 hod., sál školy

Hraje celá rodina

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

V prosinci oslavili své jubileum

Milada ZBOŘILOVÁ
Josef POKORNÝ
Marie DOSTÁLOVÁ
Barbora VOLFOVÁ
Josef PETŘÍK
Věra ČECHOVÁ
Soňa ŽÁKOVÁ
Dagmar VESELÁ

94 let
91 let
91 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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