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Městská policie rozšířila projekt 
„Poznej svého strážníka“  

do všech městských částí

Počínaje prvním dnem letošního roku byla pro celé území města 
Brna spuštěna internetová aplikace MP Brno nazvaná „Poznej svého 
strážníka“, která byla v pilotní části testována v centrální části Brna 
– v revíru MP Střed. V současné době jsou již do projektu zapojeny 
všechny revíry městské policie, což se bez výjimky promítne do 
života všech městských částí.

Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt „Poznej svého 
strážníka“ již před několika měsíci. Jeho cílem je umožnit obyva-
telům města přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost 
za konkrétní území. 

Na webových stránkách www.mpb.cz má veřejnost možnost 
poznat bezmála stovku strážníků (tzv. „územářů“) a jim svěřené 
lokality. Prostřednictvím uveřejněných kontaktních spojení tak lze 
strážníky oslovit s konkrétními podněty.

Na webu je umístěn banner, jehož prostřednictvím si zájemci 
mohou vybrat území, případně do vyhledávače zadat konkrétní ulici 
a hned se dozví, který konkrétní strážník ji má na starosti. Informace 
o strážníkovi zahrnuje jeho jméno a příjmení, fotografii, mapu území, 
v němž vykonává službu; nechybí elektronický kontaktní formulář 
ani telefonní číslo. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské policie, 
pod který daná lokalita i strážník spadá, grafické umístění revíru na 
mapě a kontaktní spojení na příslušného vedoucího. 

Brněnská městská policie má v současnosti osm územně-orga-
nizačních jednotek, tzv. revírů, které v sobě zahrnují jednu či více 
brněnských městských částí. Kromě revírů disponuje MP Brno 
rovněž jednotkami s celoměstskou působností, které se nevážou na 
konkrétní lokalitu. Jde o jednotku dopravní, jednotku operativního 
zásahu, jednotku psovodů a jednotku poříční.

Mgr. Denisa Kapitančiková 
tisková mluvčí MP Brno

Vážení spoluobčané,
v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, 
mimo jiné, informoval o zahájení investiční 
akce „Parkoviště při ulici Družstevní.“ Hned 

na úvod bych se chtěl omluvit za nepřesnou informaci ohledně 
termínu zahájení celé stavby. Původně předpokládaný zářijový 
termín se nepodařilo dodržet z důvodu delšího projednávání 
v rámci stavebního řízení, což je záležitost, jejíž hladký a rychlý 
průběh nelze s ohledem na značné množství vyjadřovacích 
stanovisek tzv. dotčených orgánů vždy zcela s jistotou zajistit. 
Není tedy pravdou, že prodlení bylo na straně dodavatele 
stavby, neboť ten mohl s pracemi začít až po předání staveniště 
na konci měsíce října. Příznivé klimatické podmínky nicméně 
umožnily celé dílo dokončit v konečném důsledku v kratším 
čase oproti původnímu předpokladu. V průběhu provádění 
stavby se bohužel ukázalo, že se nevyhneme pokácení vzrost-
lých stromů stojících podél budovy sportareálu. Při ověření 
skutečnosti přímo na stavbě se zjistilo, že některé stromy jsou 
umístěny do výstupní hrany parkovacích stání. Po následném 
odkrytí kořenů stromů u nich bylo zjištěno značné narušení 
kořenového systému, které by při zachování stromů vedlo 
k jejich postupnému usychání a odumírání. V budoucnu by 
se tak stromy staly problémem, který by se musel řešit jejich 
pokácením. Po zvážení všech hledisek bylo konstatováno, že 
bude nutné dotčené stromy pokácet. Pokácení stromů bylo 
řádně povoleno rozhodnutím Oddělení životního prostředí 
MMB. Celkové realizační náklady stavby činily 4,45 mil. korun 
včetně DPH.

Na závěr ještě několik slov k zápisům do mateřských škol 
v Řečkovicích a Mokré Hoře.  Během posledních týdnů se v mé-
diích objevilo poměrně značné množství ne úplně jednoznač-
ných informací týkajících se tzv. elektronické podpory zápisu do 
mateřských škol. S ohledem na redakční uzávěrku se na tomto 
místě omezím na ujištění, že zápisy začnou standardně v březnu 
a rodiče o nich budou včas informování prostřednictvím břez-
nového vydání ŘEČI a na webu městské části. Diskuze, která 
v současnosti probíhá mezi Odborem školství Magistrátu města 
Brna a jednotlivými městskými částmi, se týká především kritérií 
pro přijímání, která se doposud v městských částech lišila. Aniž 
bych chtěl na tomto místě zabíhat do detailů, podstatné podle 
mého názoru je, že situace v naší městské části není v tomto 
ohledu příliš odlišná od let minulých. Za sebe a vedení městské 
části mohu slíbit, že budeme v rámci zápisu pochopitelně 
usilovat primárně o uspokojení řečkovických a mokrohorských 
žádostí o přijetí. 

Marek Viskot 
starosta

Slovo starosty
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19. schůze RMČ se konala 14. 12. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – listopad 2011,
• projednala návrh rozpočtu městské části na rok 2012,
• nesouhlasila s navrhovanou podobou elektronického zápisu do mateřských škol,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu se státem (zastoupeným Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových) o souhlasu s provedením rekonstrukce dětského hřiště 
u bytového domu Letovická 14 a 16,

• schválila výzvu k podání nabídky na poskytování právních služeb městské části,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• opětovně požádala Jihomoravský kraj o zřízení přechodu pro chodce v Tumaňa-

nově ulici při křižovatce se Skrejší (zdejší komunikace je v majetku kraje),
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

IX. zasedání ZMČ se konalo 22. 12. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• schválilo rozpočet městské části na rok 2012,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2012: 26. 1., 1. 3., 19. 4., 14. 6., 

6. 9., 18. 10., 20. 12.,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden-září 2011,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• projednalo návrh novely Statutu města Brna,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

20. schůze RMČ se konala 11. 1. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – prosinec 2011,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v letošním roce a jmenovala výbor který 

je připraví: Mgr. Marek Viskot, PaedDr. Ladislav Filipi, Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., 
Ing. Marek Gut, Mgr. Dita Pivoňková, p. Oldřich Gardáš, Mgr. Jiří Mottl,

• projednala bytové záležitosti,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – prosinec 2011,
• projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2012,
• schválila aktualizaci projektu regenerace panelového sídliště v Řečkovicích 

– tento projekt slouží jako podklad k žádostem o dotaci ze státního rozpočtu,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na poskytování právních služeb městské části 

nabídku Mgr. Filipa Ledera, Lidická 57, Brno,
• schválila smlouvu o nájmu prostor v nákupním středisku Vysočina  

s Knihovnou Jiřího Mahena (jedná se o tytéž prostory, které knihovna dosud 
využívala, platnost dosavadní smlouvy však vypršela 31. 12. 2011),

• souhlasila s uvedením plochy o výměře 25 m2 před kavárnou  
v nákupním středisku Vysočina jako restaurační zahrádky v Tržím řádu města 
Brna,

• odvolala Mgr. Ing. Tomáše Janečka na jeho vlastní žádost z komise bytové a jme-
novala členkou této komise Mgr. Emílii Kosovou,

• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva z 19. a 20. schůze RMČ a z IX. zasedání ZMČ

Termín zasedání ZMČ
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se usku-
teční ve čtvrtek 1. března 2012 v 15:00 hodin v zasedacím sále řečkovické 
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Poplatek za komunální odpad 2012
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka  

1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna 
na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. 
Pokladní hodiny:
pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod.
pátek od 8:00 do 12:00 hod.
Výše poplatku:  500  Kč na osobu.
Splatnost poplatku:  31. 5. 2012.

Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města 
Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště 
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A.

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalen-
dářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je 
převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici 
na podatelnách úřadů městských částí a na kontaktních místech magis-
trátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní 
symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno 
oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto vari-
abilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit 
prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.

Kontakty
• Osobní; Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, 

středa: 8.00 - 17.00 hodin a pátek: 8.00 - 12.00 hodin.
• Telefonické 542 174 301 - 06.
• Písemné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
• E-mail: odpady@brno.cz.
• Web: www.brno.cz/odpady.

Odbor životního prostředí  
Magistrátu města Brna

Ekonomický odbor ÚMČ
Ekonomický odbor ÚMČ zabezpečuje komplexní vedení účetní evidence 

v oblasti rozpočtového hospodaření, sumarizaci účetních dat a odpovídá za 
správnost těchto dat při předání do celostátního zpracování prostřednictvím 
Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna. Zajišťuje metodicky 
a organizačně zpracování návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok, zpra-
cování rozpočtového výhledu a závěrečného účtu městské části. Na základě 
podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků (jednotlivé 
odbory ÚMČ) a dle pokynů samosprávy připravuje rozpočtová opatření 
k úpravě již schváleného rozpočtu. Zajišťuje zpracování měsíčních přehledů 
hospodaření (přehled příjmů a výdajů) a zpracovává další finanční analýzy 
dle požadavků samosprávy. Zabezpečuje agendu mzdového účetnictví pro 
zaměstnance úřadu a funkcionáře MČ. Odpovídá za správnost a včasnost 
odvodu daně z příjmu, sociálního, zdravotního a úrazového pojištění. 
Odpovídá za správnost a úplnost vykázaných dat v účetních a finančních 
výkazech, které se týkají přijatých dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje 
a rozpočtu města Brna. Zabezpečuje jednání s finančními úřady, minister-
stvy, bankami, auditorskými firmami, zprostředkovává platební styk úřadu 
městské části. Zabezpečuje výkon předběžné a průběžné veřejnoprávní 
kontroly u příspěvkových organizací zřízených městskou částí.
Umístění odboru: I. poschodí, 
Složení odboru:
• vedoucí: Ing. Michaela Kozohorská, tel. 541421731,  

e-mail kozohorska@reckovice.brno.cz
• mzdová účetní a pokladní: Ivana Milanová, tel. 541421729,  

e-mail: milanova@reckovice.brno.cz
• hlavní účetní: Ivana Petrželková, tel. 541421730,  

e-mail: petrzelkova@reckovice.brno.cz
• místní poplatky: Pavel Hvižď, tel. 541421744,  

e-mail: hvizd@reckovice.brno.cz
Kdy se obracet na pracovníky ekonomického odboru:
• při platbách v hotovosti na pokladně,
• při vyměřování poplatků ze psů (přihlášení, odhlášení psa, ztráta 

evidenční známky),
• při žádosti o vydání rybářského lístku,
• při přiznání poplatku z ubytovací kapacity,
• při povolení provozu a umístění výherních hracích přístrojů a odvodu 

výtěžku,
• při žádosti o zapečetění a rozpečetění pokladničky veřejné sbírky.

Konkrétní postupy jsou uvedeny na www.reckovice.brno.cz  
v Životních situacích v hlavním menu.

Ing. Michaela Kozohorská, vedoucí ekonomického odboru 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality a dů-
stojnosti všech osob.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  podporuje  činnosti, 
které pomáhají bojovat proti diskriminaci seniorů a překonávat 
stereotypy související s věkem. 

V naší městské části aktivně pracuje pět klubů seniorů, jejichž 
činnost je finančně zajištěna z rozpočtu městské části.

Klub důchodců Kořenského
Členové se scházejí  na adrese Brno, Kořenského 23a, v prosto-

rách umělecké školy Universum.
Pořádají  přednášky, zejména cestopisné s promítáním. Dvakrát 

ročně organizují jednodenní poznávací zájezd v rámci ČR se zamě-
řením na kulturní a historické památky.

Klub důchodců Mokrá Hora
Členové se scházejí  v domově pro seniory NADĚJE  na ulici 

Hapalově č. 20 v Brně-Řečkovicích.
Pořádají  přednášky, v oblibě je vyprávění autentických zážitků 

cestovatelů doplněné promítáním. Každý rok pořádají i dva jedno-
denní poznávací zájezdy.  Cílem bývají hrady, zámky, arboreta a jiné 
zajímavosti, zejména na Moravě.  

Klub důchodců Hapalova
Jedná se dámský klub, členky se scházejí také v  domově pro 

seniory NADĚJE  na ulici Hapalově č. 20 v Brně-Řečkovicích.
Členky se na svých setkáních se věnují cvičení jógy a jiným 

druhům zdravotního cvičení. Tyto aktivity doplňují  dvakrát ročně 
jednodenním  zájezdem do termálních lázní.

Kluby aktivních seniorů – KLAS – pracují dva kluby 
s totožným programem

Členové se  scházejí  v budově radnice městské části na adrese 
Brno, Palackého nám. č. 11.

Program je určen pro starší seniory i s omezenou pohyblivostí.  
Obsah je zaměřen  na trénink paměti, psychomotorický trénink, 

nácvik kompetencí a  tance vsedě na židlích.
Pokud máte zájem o některou z výše uvedených činností, můžete 

se informovat osobně anebo telefonicky u sociálních pracovníků 
našeho úřadu (tel. č. 541 421 723, 541 421 738). Program přednášek 
a zájezdů je vždy uveden ve zpravodaji ŘEČ. 

Vážení senioři,  ať jste si z naší nabídky aktivit vybrali, anebo jste 
se rozhodli trávit svůj čas jiným způsobem, přejeme Vám, abyste 
se nesetkali s diskriminací ani násilím. Naším přáním je, aby mladší 
generace využila Vaše zkušenosti a současně Vám předala své 
dovednosti např. s moderní technikou. Každý z nás může něčím 
přispět k tomu, aby se neprohlubovaly bariéry mezi generacemi. 

  Božena Trnková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

DĚTSKÉ  PŘeDSTaVenÍ  
na  raDnIcI

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Vás srdečně zve na 
představení pro děti, které se uskuteční v pondělí 27. února 2012 
v 15:30 hodin na řečkovické radnici, Palackého nám. 11, Brno. 

Děti se mohou těšit  na pohádku „Princezna s dlouhým nosem“ 
v podání divadla Koráb. Pohádka pojednává o tom, jak zlobivou 
princeznu postihla nejedna pohroma - narostly jí obrovské uši, jelení 
parohy a dlouhý nos.

Představení je spojeno s realizací veřejné sbírky za účelem 
ochrany kulturních památek a tradic – na obnovu a úpravu areálu 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Hana Fišlová 
Sekretariát ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

M žete je donést do Spole enského centra PIVOVAR 

ve st edu 15. a ve tvrtek 16. února
od 13:00 do 19:00 hod. 
Vaše v ci poslouží lidem v nouzi. D kujeme.

Rok  2012  je  RokEM  sEnIoRů
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Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4 
Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1

tel.: 541 214 305,  732 325 451,  739 283 230
e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz, www. ddmhelceletova.cz

Příměstský tábor o jarních prázdninách 6. 2 – 10. 2.
Lze se přihlásit o poslední volná místa. Více informací najdete na 
našich stránkách.
Přihlášky: Pospíšilová  739 283 230, Podzemná  608 644 313, 
Psotová 732 325 457.

ÚNOROVÉ AKCE:
Křeslo pro hosta
Pátek 17. 2. od 18.00 do 19.00 hodin. O své zkušenosti z práce 
neziskové organizace Klubu ochránců zvířat se s vámi podělí 
MVDr. Simona Pejřilová, Ph.D. Vstupné 30 Kč.  Káva a čaj v ceně 
vstupného.
Masopustní dílničky pro děti, zumba pro dospělé
Sobota 18. 2. Dílničky od 9.00 do 12.30 hodin.  
Bude připraveno šest dílniček pro děti.
(pečení , výroba škrabošek , karnevalové čepice a další stanoviště). 
Cena 50 – 200 Kč dle výběru dílniček.
Zumba  od 10.00 do 11.30 hodin. Cena 90 Kč. S sebou sportovní 
oděv a obuv. 
Na zumbu se hlaste předem, uzávěrka přihlášek je 15. 2.  
Psotová 732 325 457.
Karneval pro děti od 3 do 7 let bez doprovodu rodičů.
Pátek 24. 2. od 16.00 do 18.00 hodin.
Na programu bude karnevalové řádění, hry a soutěže. Cena: 60 Kč.  
Na akci se hlaste předem:
Pospíšilová  739 283 230, Volfová  606 206 477.
Volná místa jsou také v modelářském, rybářském kroužku, Vlčí 
stopě, keramice pro děti i pro dospělé a  také v dalších našich 
kroužcích. Informace  ke kroužkům naleznete na našich  
stránkách: www.ddmhelceletova.cz/Materidouska. 

Karla Psotová a Daniela Pospíšilová

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

pobočka cVČ Domino
kořískova 16, Brno-Řečkovice

www.ddmhelceletova.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

NABÍDKA AKCÍ v únoru 2012:
Na všechny akce se prosím hlaste a potvrzujte účast min. 3 dny 
před akcí na výše uvedeném kontaktu.

15. 2. 2012  MISKA  NA OSENÍ opletená  pedikem  a  
KVĚTINÁČ, středa 18 - 20 hodin.
Určeno pro dospělé, a 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Cena: 250,-Kč/2 výpaly, glazura.

ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝMI  MLUVČÍMI pro dospělé 
(soboty dopoledne)
Cena: 150,-Kč/60 min, minimální počet 3 osoby,  od 6 osob  lekce 
za 100,-Kč/hodin.Více informací u L. Byrtusové: tel. 777 996 065, 
byrtusovalucie@seznam.cz.

NOVÝ KROUŽEK OD 2. POLOLETÍ:
ŘEMESLA + ZAHRADNIČENÍ a VAŘENÍ pro školáky v pondělí 
14:30 - 16 hodin.
Cena 900,-Kč/pololetí.
2. pololetí začíná 1. 2. 2012.

Jana Podzemná

V říjnu loňského roku se 
dožil významného životního 
jubilea – 100 let – řečko-
vický občan MUDr. Rudolf 
Albrecht. Od roku 1968 
bydlí se svojí rodinou v ro-
dinném domku v Řečkovi-
cích. Málokdo však dnes ví, 
že pan doktor R. Albrecht byl 
jako rodák z Lelekovic v roce 
1958 iniciátorem výstavby 
známé turistické rozhledny 
na Babím lomu, od jejíhož 
otevření v loňském roce 
uplynulo již 50 let. 

Rozhledna Babí lom se 
nachází nedaleko obce Lelekovice v nadmořské výšce 521 metrů. 
Na jejím místě stávala do druhé světové války „Ripkova vyhlídka“, 
která měla podobu zastřešeného altánu. Projekt nové rozhledny ve 
tvaru 15 metrů vysoké betonové věže vypracoval brněnský archi-
tekt Mojmír Korvas. Realizaci stavby si vzali na starost dobrovolníci, 
převážně členové TJ Sokol Lelekovice. Veškerý stavební materiál 
bylo nutné na toto těžce dostupné místo ve skalách dopravit na 
zádech.

Lokalita Babího lomu s nádhernou rozhlednou, která byla slav-
nostně otevřena dne 14. května 1961, je místem, odkud je Brno jako 
na dlani a návštěvníci zde při dobré viditelnosti mohou přehlédnout 
nejen celou jižní Moravu včetně Pálavy a chladicích věží dukovanské 
jaderné elektrárny, ale i rakouský Schneeberg ve východní části Alp. 
Babí lom je nejen specifickým fenoménem přírodním, významným 
prvkem krajinným a oblíbeným cílem mnoha turistických výletů, ale 
i historickým objektem ve vztahu k Brnu. Okolní lesní komplex byl 
již od počátku 16. století majetkem města Brna a i dnes jej obhos-
podařují Lesy města Brna.

Jan Jandl

LABYRINT 
SVĚTA
Sobota 11. 2. 2012  
v 18:00 hod.  
Sbor Páně CČSH, Vážného 6

Divadelní představení na motivy díla J. A. Komenského 
Labyrint světa a ráj srdce v podání Teátru Víti Marčíka. 
Jedinečným a osobitým uměním Víti Marčíka je nám 
otevřen svět, který je i v dnešní době nanejvýš aktu-
ální. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka laby-
rintem světa, zachyceného pomocí loutek a kulisy, která 
je obrazem labyrintu, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním 
srdci.

Rezervace na tel. 776 032 149. Doporučený dar při 
vstupu 80,- Kč.

Vratislav Jan Marša 
Verbum et musica, o. s.

Rozhledna na Babím lomu
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Datum 22. 1. mnozí přehlédnou jako běžný den, jako každý jiný. 
Pro mne, a vím, že jistě nejsem sama, je tento den pro vzpomínku. 
V tento den 22. 1. 1927 se narodil kmotr mého syna, bratr farář 
Mgr. Jiří Bednařík.

V náboženské obci Řečkovické působil přes 40 let. Celý život 
zasvětil službě v církvi, kterou miloval, a kde, jak jsem i já jej poznala, 
udělal kus poctivé práce. Bohoslužeb v jeho náboženské obci se 
pravidelně účastnilo přes šedesát lidí, a kdo nemohl přijít, toho Jiří 
dovezl autem nejen na bohoslužby, ale i na shromáždění, kde nás 
bylo jednou tolik. Jeho nezapomenutelná kázání, která bohužel 
nikdy nepsal, a tak se neuchovala v písemné podobě, mi utkvěla 
v paměti. Kdo si pamatujete na kázání při výročích mistra Jana Husa 
nebo Jana Amose Komenského, vzpomenete si na plamenná slova 
plná odhodlání, víry v člověka a jeho schopnosti a rozum.

Jednou jsem přemýšlela se svojí kamarádkou, jaký vlastně Jiří 
byl? Každý člověk má přece různé vlastnosti, dobré i ty, za které se 
mnohdy stydí. A tak jsme je vyjmenovávaly. Jiří byl moudrý, čestný, 
obětavý, vlídný, dovedl naslouchat, ale hlavně pomoci, byl věřící 
a svou církev a lidi nejen v ní miloval, byl spolehlivý, radoval se ze 
všeho, co život přinášel. Hledaly jsme i ty druhé vlastnosti, protože 
se nám stále vybavovaly vlastnosti kladné, ale opravdu jsme je 
nenašly. O tomto člověku se totiž nedá říci nic, co by mluvilo o jeho 
záporných vlastnostech. Jeho radostný a vlídný úsměv při setkává-
ních nejen při bohoslužbách, biblických hodinách nebo i krásných 
pobytech na chalupě, kde se svojí manželkou Miluškou pořádali 
pobyty své nové náboženské obce, nám schází už pět let.

Datum 22. 1. 2007 je dalším výročím, tentokrát neradostným. 
V tento den, v den svých osmdesátých narozenin, bratr farář Jiří 
Bednařík zemřel. Nám na něj zbyly jen vzpomínky. Proto vzpo-
meňme v tento den na obětavého a poctivého člověka, faráře 
a kamaráda mnohých z nás, vzpomeňme na Jiřího Bednaříka. Dík, že 
jsme s Tebou, Jiří, mohli projít několika roky tímto životem.

Růžena Rýdlová s rodinou

Den pro vzpomínku

Místní organizace 
ToP 09 informuje

Dne 12. 1. 2012 se uskutečnil místní sněm organizace TOP 09 
Brno – Řečkovice. Jelikož mandát předsedy a členů výboru místní 
organizace se chýlil ke konci, bylo nutné zvolit nové vedení. Jak 
již titulek napovídá, staronovým předsedou organizace byl zvolen 
pan Ondřej Vít, místopředsedkyní pak paní Dita Pivoňková. Jelikož 
místní organizace zahrnuje i městské části Medlánky a Komín, byli za 
ostatní členy výboru zvoleni členové z příslušných městských částí. 
Mokrá Hora má dokonce dvojnásobné zastoupení v šestičleném 
výboru, když kromě zmíněné Dity Pivoňkové byla zvolena paní Dana 
Malíková. Na jednání sněmu byl přítomen i předseda regionální 
organizace TOP 09 Brno – město pan Jaroslav Kacer a místopřed-
seda pan Martin Šrubař. Oba se aktivně zapojili do pestré debaty, 
ve které zazněly názory spojené s fungováním místní organizace, 
působením v zastupitelstvech městských částí a působení TOP 
09 na úrovni města Brna. V neposlední řadě proběhla diskuse 
nad připravovanými akcemi v naší městské části, mezi které bude 
rozhodně patřit již tradiční „Vláček Topík“ a jarní úklid odpadků ku 
příležitosti Dne Země. Závěrem si dovolíme malé pozvání – do 
svých řad přivítáme každého, komu není život v naší městské části 
lhostejný.

Ondřej Vít, Dita Pivoňková

Advent na Horáckém
Když se ptáme žáků, kteří 

odešli na střední školy, jak 
jsou spokojeni, často se v je-
jich odpovědích objevuje 
povzdechnutí, že jim chybí 
aktivity mimo vyučování, 
kterých bylo na základce plno. 
A opět bylo...

Mikuláš se protáhl téměř 
na týden. Začali druháčci 
výletem na vyškovský zámek, 
kde se dostali do pekla i do nebe. Někteří měli navrch nahoře, 
jiní dole, ale odměněni byli nakonec všichni. Ve škole se pokra-
čovalo Mikulášským pobavením, dopolednem plným soutěží, 
tance a hudby, tradičně připraveným sportovními třídami. Děti na  
1. stupni si svátku užívali se svými učitelkami ve třídách. Kdo 
přišel ten den do jídelny, nestačil se obdivovat krásným maskám 
a převlekům nejmladších. Naše děti nejsou zvyklé jen brát, ale umí 
i dávat – pravidelně vystupují s pásmem koled při rozsvěcování 
vánočního stromu v Řečkovicích i na vánočních trzích ve městě. 
Potěšili emeritní pracovníky na předvánočním setkání, důchodce na 
Hapalově a klienty v domě sociálních služeb Tereza. Krásnou tečkou 
za školním adventem pak bylo spaní ve škole dětí 4. A a 5. A spojené 
s besídkou pro rodiče a prarodiče, jejichž účast byla opravdu hojná. 

O hojné účasti se už nedá hovořit v případě Dlouhého zimního 
večera, tradičně pořádaného v prosinci, tam přišli jen skalní příznivci. 
Bude se proto opakovat – šanci strávit příjemný večer se soutěžemi 
v deskových hrách mají všichni, kdo přijdou do školy koncem února 
(termín bude upřesněn na www.zshoracke.org). Srdečně zveme.          

Alena Khazalová
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NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny dětem, 
žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy a za příznivou  
cenu, email: hanahajkova@centrum.cz, tel. 775 104 820.

AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih  
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole, 
tram. 1, zast.  Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH  provádí 
HANÁK.  Tel.: 549 272 587

SALON PRO PSY. A. Kocichová, Ječná 14, tel.: 606 304 256

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

HLEDÁM byt 2+kk nebo 1+1 v Řečkovicích nebo Kr. Poli, pro babičku.  
Velmi spěchá. Tel: 606 608 878

FIRMA koupí větší počet malometrážních bytů, Řečkovice a okolí. 
Tel:  606 608 878

VÝKUP bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087

JARNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti 
a mládež ve dnech 7. 3. až 10. 3. 2012 v Řečkovicích, v sále býv. 
pivovaru. St 9-18 příjem zboží, čt 9-18 prodej pá 9-12 prodej, 
12-18 vrácení, vyúčtování, so 8-10 vrácení zboží. Zavolejte si 
o své osob. číslo na tel. 605 089 298, 541 22 63 83 nebo na 
evaprochazka@seznam.cz, www.detskaburza.mypage.cz

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776 

HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009

STUDIO SILENT hledá pracovníky na ŽL, kadeřnice(ky), kosmetičky, 
masérku(a), manikérku, Řečkovice, Vážného 21, tel.: 603 447 769,  
www.studio-silent.cz

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

PROVÁDÍM úklidy-jednorázové i pravidelné, kanceláří, firem, 
péče o domácnost-běžný úklid, žehlení, mytí oken. T.: 608 517 402

HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno  
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403

KOUPÍM POZEMEK v  Brně i okolí, pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776 637 839

KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu. 
Dohoda jistá. Tel: 776 809 213

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špatném stavu).  
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel: 546 220 361  Zn.: Brno i okraj

PRODÁME byt 2+1 v Řečk. na ul. Novoměstská. Tel.: 775 674 540  

HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY – časově nenáročné, velmi efektivní 
a zábavné. Více na www.hubnutibeznamahy.cz, tel.: 724 135 065.

PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt s balkonem v Řečkovicích. 
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – ekologicky, kvalitně. Tel.: 774 732 299

REFINANCOVÁNÍ hypotečních úvěrů – od 2,5%. Odhad zdarma. 
www.hypoteky-refinanc.cz, tel. 733 738 802

MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,  
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!

KOUPÍM menší domek se zahrádkou za rozumnou cenu.  
Prosím nabídněte. Tel.: 608 125 980

AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04

KOUPÍM BYT 1+1 .  Tel.: 722 746 145

KOUPÍM byt 2+1 (3+1). Platím hotově. Tel.: 777 226 693

PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra  
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ  - TV, set-top-boxy, DVD rekordéry - naladím,  
nainstaluji, Ing. Jaroslav Chládek, m. 728 256 067

MED přímo od včelaře, květový-jarní, letní, akát, pastový, 100,- Kč, 
Medlánky, V Újezdech 8, tel.: 723 476 249

NOVÁ PIVOTÉKA 
Nabízíme více než 150 druhů piv z ČR i zahraničí (Německo, Belgie..). 
Velké množství specialit z malých pivovarů za příznivé ceny. Široký 
sortiment dárkových balení a pivní kosmetiky. Kořenského 19, 
Řečkovice, otevřeno po-pá 14:00-18:30,  www.pivni-lekarna.cz,  
tel. 728 315 963.

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY – od 2,5%. Odhad zdarma.  
www.hypoteky-refinanc.cz, tel. 733 738 802

KOUPÍM garáž na ul. Renčova nebo v blízkém okolí příp. vyměním 
za ul. Kárníkova (nová střecha, zrekonstruov. interiér). Tel.: 728 266 934

PRODEJ DB novostavby 1+kk na ul. Banskobystrická.  
Celková plocha 46 m². Tel. 731 948 047

HLEDÁME cihlový byt v Řečkovicích 2+1. Tel.: 733 115 951

HLEDÁME samostatný RD min. 4+kk. Tel. 733 115 951

HLEDÁME novostavby 1 až 2+kk. Tel.: 731 948 047

KOUPÍM byt 2+1 až 3+1 s lodžií/balkonem, s výtahem. Řečkovice, 
Medlánky, okolí. Nabídku od majitele, děkuji. Tel.: 603 104 983

ŽIVNOSTNÍK hledá paní z Řečkovic na vedení  jednoduchého 
účetnictví s DPH od roku 2012. Solidní jednání. Tel.: 605 009 855

PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ulice Kárníkova, řadová. 
Volná ihned. Dlouhodobě. Tel.: 604 718 726

PRODÁVÁM knihy z pozůstalosti české  i v němčině, kus 30,- Kč. 
Seznam pošlu. Kontakt: 604 738 318, mariott@email.cz

PLACEnÁ InZERCE

Placená inzerce

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137, Řečkovice

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod.      Tel: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.

Nepřetržitý svoz z bytu.      Tel: 533 424 046
www.nostalgie.cz

Placená inzerce

Vážného 21, 621 00 Brno-Řečkovice ✆ 725 042 828

kadeřnictví • péče o vlasy
solária • kavitace • radiofrekvence

kosmetika • manikúra
modelace nehtů

pedikúra • masáže
www.studio-silent.cz
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ÚNOR:
Badminton – 4. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice)
3. 4. BC SmartLife Řečkovice : Sokol Vranovice 20:00 hodin

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Futsal – 1. liga (nová hala)
17. 2. Tango Brno : Zruč nad Sázavou 19:30 hodin

Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
12. 2. Bulldogs Brno : FBC Ostrava 17:00 hodin
26. 2. Bulldogs Brno : Mladá Boleslav 17:00 hodin

Házená – Extraliga mužů (stará hala)
11. 2. KP Brno : Jičín 17:00 hodin
25. 2. KP Brno : Frýdek Místek 17:00 hodin

Basketbal – Extraliga žen
VALOSUN Brno (nadstavbová část)
aktuálně na www.valosunbrno.cz

Volejbal – Extraliga žen
VK KP a SG Brno (nadstavbová část)
aktuálně na www.vkkpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději do 15. 2. na 
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ

sportareál družstevní
plavecký bazén · active �tness

www.druzstevni.cz

V době školních pololetních a jarních prázdnin (3. – 12. 2.) je výrazně
vyšší nabídka hodin plavání a koupání pro veřejnost. Každý den si můžete
zaplavat od časného rána až do odpoledne a samozřejmě, jako vždy, i večer.
Sledujte aktuální rozvrh hodin bazénu na www.druzstevni.cz/plavecky-ba-
zen/rozvrh-hodin nebo na nástěnce ve vstupní hale sportareálu.

V acitive �tness jsme pro Vás připravili novoroční dárek v podobě dvou
veslovacích trenažérů Concept 2. Tyto trenažéry s označením model E/mp4
jsou nejvyšší dostupnou řadou od této značky a zároveň jedny z nejkvalit-
nějších veslovacích trenažérů na trhu. Rytmické cvičení na trenažérech zvy-
šuje sílu, pružnost a pohyblivost, a to bez jakéhokoliv nebezpečí zranění.

Využijte totálních slev ve výši 50% na veškeré zboží New Balance!
Slevy platí od 16. ledna do 3. února z původní maloobchodní ceny!
V době od 16. ledna do 3. února tak můžete koupit špičkovou sportovní
obuv za neuvěřitelně nízké ceny!
Otevřeno: pondělí až pátek: 15:30 – 19:00 hodin

Poslední zápis na volná místa do kurzů plavání pro II. pololetí se bude
konat v pondělí dne 13. února v době od 16 do 18 hodin ve vstupní hale
Sportareálu Družstevní. Platba kurzovného bude možná pouze v hotovos-
t něnjeřevzedubítelolo p.IIorptsímhcýnlovdelheřP.usipázukižmakovi
od 2. února na www.psrybka.cz.

Stále populárnější jsou plavecké kurzy pro dospělé.
Kurzy pořádá plavecká škola jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokro-

se chtějí naučit plavat nebo si chtějí zdokonalit techniku a vyplavat se.
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Zápasníci TAk Hellas  
ukončili sezónu

Uplynulý rok byl pro zápasníky opět úspěšný. Družstvo seniorů, 
vedené trenérem Milanem Veleckým, obsadilo v I. lize ve volném stylu 
pěkné 2. místo pouhé 2 body za vítěznými Vítkovicemi. Na mistrov-
stvích republiky všech věkových kategorií získali hoši a dívky celkem 
39 medailí (22 zlatých, 8 stříbrných a 9 bronzových) a obhájili postavení 
nejlepších volnostylařů v ČR.

V letošním roce proběhnou v Londýně olympijské hry. Účast na 
jejich zápasnické části je podmíněna úspěšným startem v kvalifikačních 
turnajích s nejtěžšími soupeři z celého světa. S největší pravděpo-
dobností je absolvují i naši nejúspěšnější členové Lenka Martináková 
a Gurgen Baghdasaryan. 

Všechny, kdo se chtějí o našem klubu dovědět více a současně se 
dobře pobavit, zveme na 17. února 2012 do řečkovické sokolovny, kde 
proběhne již 13. zápasnický ples, pořádaný ve spolupráci s ředitel-
stvím ZŠ Horácké nám. Mimo hudby a tance k němu již tradičně patří 
polonéza a ukázky sportovního umění žáků školy a vyhlášení nejlepších 
sportovců klubu za minulý rok.

Stříbrné družstvo seniorů

Redakční rada zpravodaje přeje zápasníkům  
co nejvíce úspěchů v letošním roce.

SokoLSké
podĚkoVáNí

Oznamujeme všem spoluobčanům, že naše společné dlouholeté 
úsilí a akce „SOKOL SOBĚ“ (paralela s akcí „Národ sobě“, uspořádaná pro 
Národní divadlo v Praze) dosáhly svého výsledku a v řečkovické soko-
lovně MÁME NOVOU OPONU. Poděkování patří Vám všem, kteří jste 
svými finančními příspěvky a dary umožnili toto, po více jak 60 letech, 
realizovat. V dlouholeté historii jde již v pořadí o třetí oponu, neboť 
jen málo pamětníků pamatuje tu původní, „meziválečnou“, která byla 
symbolicky černé barvy.

Křest nové opony se udál při loňské Mikulášské besídce, na kterou 
se přišlo podívat téměř 500 našich dětí, které společně s dospělými 
podvakráte zcela zaplnily velký sál sokolovny. Spokojené dětské dušičky 
byly při odchodu domů obdarovány sladkými balíčky, věnovanými MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Pásmo pohádek, tanečků, písniček a růz-
ných scének tradičně připravila naše „Ř13“, které byla symbolicky nová 
opona věnována k 20. výročí jejího založení jako výraz díků za úspěšné 
a společensky prospěšné působení.  

Závěrem mi ještě dovolte se podělit o nevšední zážitek z Vánoční 
besídky Základní a speciální školy pro žáky s mentálním postižením, 
kombinovanými vadami a autismem, která přechodně v tomto školním 
roce využívá starou školní budovu v Řečkovicích na Hapalově ulici. 
Besídka se uskutečnila ve středu dne 14. prosince 2012 v naší soko-
lovně za veliké účasti diváků z řad rodinných příslušníků a přátel školy. 
Škoda, že jste nebyli svědky těch štěstím svítících dětských očí při jejich 
vystoupení v doprovodu svých pánů učitelů a paní učitelek, kterým 
patří veliký dík za trpělivost při plnění svých povolání, které berou jako 
svá životní poslání. Za všechny pracovníky školy jmenuji paní učitelku 
Danu Syslovou, která byla garantem celé této velice zajímavé a slav-
nostní podívané. 

Všem lidem dobré vůle přejeme mnoho zdaru v novém roce 
Jiří Růžička, starosta jednoty



kULTURA
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�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Anna  PAŘÍZKOVÁ 95 let
Jaroslav  BURŠÍK 93 let 
Marie  DOBŠÁKOVÁ 92 let
Barbora  BÍLÁ 92 let 
Zdeňka  HAVRÁNKOVÁ 91 let
Růžena  MERTOVÁ 90 let
Věra  SAJDOVÁ 85 let
Libuše  MAHOVSKÁ 85 let
Olga  MARKOVÁ 85 let
Zdeňka  NAVRÁTILOVÁ 85 let  Alois  
Alois PLACHÝ 80 let 
Josef  STLOUKAL 80 let
Miroslav PŮLKRÁBEK 80 let 
Danuše VAŠÁKOVÁ 80 let  
Eva  KONEČNÁ 80 let
Marie  FRAŇKOVÁ 80 let 
Marie  DVOŘÁKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V lednu oslavili své jubileum

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
21. února 2012 v 17.30 v sále školy.

    Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

Výstavní rok 2012 zahaju-
jeme výstavou z tvorby brněn-
ského malíře Ing. Oldřicha 
Kulhánka. Ing. Kulhánek náleží 
ke starší střední generaci  (nar. 
1952). Studoval architekturu 
na Stavební fakultě VUT v Brně. 
Výtvarně se vzdělával nejprve 
na ZUŠ, později na své fakultě 
pod vedením doc. Košutka. 
Jemný, kultivovaný projev 
Kulhánkův i jeho pojetí krajiny 

řadí tohoto malíře mezi výtvarníky s poetickou orientací.  Vedle několika 
samostatných výstav v Brně a jeho okolí účastní se autor pravidelného 
Výtvarného léta v Železném, které se koná v prázdninových měsících 
v obci Železné nedaleko Tišnova.

Výstava olejomaleb Oldřicha Kulhánka s názvem Poetické krajiny 
bude zahájena v pátek 17. února v 17 hodin ve výstavním sále 
řečkovické radnice. 

Jménem organizátorů - komise kultury a informací - co nejsrdečněji 
zveme všechny zájemce o naše výstavy.

RNDr. Ivan Koláčný

Výstava obrazů Ing. Oldřicha Kulhánka

Jsou dějiny zemí Koruny české  
jen dějinami Prahy a Čech?

Nahlédnutím do dřívějších i současných učebnic dějepisu, podle 
nichž jsou vyučováni žáci našich základních i středních škol, nutně 
dospějeme k názoru, že dějiny našeho státu se odehrávaly téměř vždy 
jen v jeho hlavním městě, v nejlepším případě těsně za jeho hranicemi. 
Že země Koruny české nebyly jen Čechy a zahrnovaly i samosprávné 
Markrabství moravské a Knížectví slezské, která měla své vlastní, často 
odlišné dějiny, zřejmě netřeba děti učit. Jako by to bylo něco zbyteč-
ného až nemravného. 

Rádi bychom tuto nešťastnou mezeru v obecném vědění vyplnili. 
Naše možnosti jsou na rozdíl od celostátního školství značně omezené. 
Možná ale i to málo, co nabídneme, pomůže. Na pomoc budeme zvát 
erudované odborníky - historiky, kteří nás seznámí s dosud hluchými 
úseky dějin naší země. Dozvíme se běžně neznámé informace z konce 
Velkomoravské říše a nástupu moravských Přemyslovců, jak se rozvíjela 
Morava z vlády moravských Lucemburků, poznáme, jak se podepsalo 
Jiráskem  tak opěvované husitství na životě markrabství, jakými cestami 
se ubírala moravská katolická církev od doby arcibiskupa Metoděje do 
dnešních dnů, čím se lišilo národní obrození na Moravě od obrození 
v Čechách a mnoho dalších, pro mnohé z nás neznámých faktů. Tento 
úkol si vytýčil výbor pro národnostní menšiny na příští tři roky do konce 
svého funkčního období. A začneme co možná nejdříve. 

Jste-li tedy moravskými patrioty a milovníky historie a tato proble-
matika vás zajímá, sledujte pravidelně avizované akce výboru pro 
národnostní menšiny v našem zpravodaji.

RNDr. Ivan Koláčný,  
předseda výboru pro národnostní menšiny 

Moravské památky na pokračování
O tom, že historie Moravy a jejích významných kulturních památek 

je stále atraktivní, se přesvědčujeme každodenně. V tisku, rozhlasu i tele-
vizi. Před několika léty jsme na naší radnici odstartovali v rámci činnosti 
výboru pro národnostní menšiny volný cyklus přednášek a besed 
o nejzajímavějších historických památkách Moravy, ve kterých chceme 
i v následujících dnech pokračovat. Na únor 2012 jsme připravili před-
nášku s besedou, tentokráte věnovánou benediktinskému klášteru 
v Rajhradu u Brna a Památníku písemnictví na Moravě. 

Protagonistou besedy, která se uskuteční ve čtvrtek 16. února 
v 17 hodin ve velkém sále řečkovické radnice bude přední odborný 
pracovník Muzea Brněnska se sídlem ve Šlapanicích PhDr. Vojen Drlík. 

Všechny zájemce o tisíciletou historii této snad nejvýznamnější 
kulturní památky na Moravě zve Výbor pro národnostní menšiny při 
ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vstup volný,  kapcita sálu je však 
omezená. Proto neváhejte a přijďte včas.

RNDr. Ivan Koláčný,  
předseda výboru pro národnostní menšiny 

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc únor 2012:
15. 2.  18.00 hodin Žákovský koncert - sál ZUŠ
22. 2.  celodenně Okresní kolo soutěže v sólovém  
  a komorním zpěvu v obou sálech ZUŠ
29. 2.  18.00 hodin Žákovský koncert - sál ZUŠ

Jana Sapáková 


