
Letošní Vavřinecké hody jsou za námi. Dovolím si vypůjčit na tomto 
místě slova jednoho ze zaměstnanců našeho úřadu, který s oblibou říká, 
že hody pro něj znamenají, že rok se chýlí ke konci a brzy tu máme další 
Vánoce. Možná trošku zjednodušující, ale z pohledu mnoha lidí dozajista 
výstižné tvrzení. Hody v naší městské části coby největší kulturní akce 
jsou totiž z tohoto hlediska skutečně určitým časovým mezníkem v rámci 
kalendářního roku. Jaké tedy byly ty letošní? Dovolím si tvrdit, že hody 
s pořadovým číslem 21 byly povedené. V sobotu odpoledne hodový průvod 
přestál bez úhony silný, naštěstí však krátký déšť a zdárně dorazil do areálu. 
Hodová práva byla stárkům předána prostřednictvím hlavního páru Moniky 
Staňkové a Rudy Čermáka, kteří stejně jako ostatní páry po celou sobotu 
a neděli jejich přísnou literu svědomitě naplňovali, a to včetně povinnosti 
průběžně dbát o dobrou zábavu a atmosféru, za což jim patří velký dík. 
Celým víkendem nás nezaměnitelným způsobem provázel moderátor 
Zdeněk Junák, který se pomalu ale jistě stává jedním z pevných bodů 
programu a věřím, že se podaří jej angažovat i pro příští ročník. 

Na pódiu se v sobotu vystřídali Bojané, následovaní rock‘n‘rollovými 
TheFireballs, v neděli pak Petr Bende a Traditional Star Band. Vedle kultur-
ního rozměru hodů bych však tentokrát rád zmínil a vyzdvihl i další důvod, 
proč se k nám na hody vždy těším. Nikde jinde nepotkám tolik známých 
lidí, bývalých spolužáků, kamarádů z dětství. Ti všichni mají k Řečkovicím 
a Mokré Hoře nějaký vztah, žijí zde nebo v blízkém okolí, studovali tady nebo 
odsud mají přátele. V mnoha případech se s některými potkáme právě jen 
jednou za rok na Vavřineckých hodech a jde o setkání velice příjemná. Ani 
tento společenský aspekt bych proto nechtěl opomenout.

Hodová práva byla na závěr programu vrácena zpět do rukou starosty 
oproti slibu, že bude na místě samém stanoven termín příštích hodů. 
O víkendu 9. až 11. srpna 2013 tedy na 22. Vavřineckých hodech na 
shledanou!

Marek Viskot 
starosta
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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ZÁŘÍ 2012

Vážení spoluobčané, 
máme za sebou čas letních prázdnin a dovolených. Ško-
lákům opět nastal čas učení, nám dospělým čas povin-
ností, od kterých jsme si, snad alespoň na krátký čas, od-
počinuli. Jelikož prázdninová ŘEČ vychází jako dvojčíslo, 

dovolte mi, abych se na následujících řádcích vrátil také k některým událostem 
z června či začátku července.

V minulém čísle zpravodaje jsem zmiňoval ukončení nájemního vztahu 
s provozovatelem restaurace Svatovavřinecký dvůr z důvodu dlouhodobého 
neplacení nájemného. Závěrem června schválila rada městské části nájemní 
smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku z hlediska výše ná-
jemného a referencí. Nabízené nájemné je dokonce o něco vyšší, než měl platit 
dosavadní nájemce, reference pak bohaté – nový nájemce dlouhodobě provo-
zuje několik restaurací a pohostinství v Brně. Věřím, že problémy s platební mo-
rálkou se již v případě těchto nebytových prostor nebudou v budoucnu opako-
vat, jedná se ostatně o nezanedbatelný příjem do rozpočtu naší městské části. 
Chtěl bych tímto „novému Vavřálu“ popřát hodně spokojených zákazníků.

V posledních měsících jsem se na stránkách ŘEČi několikrát zmiňoval o pří-
pravě investiční akce Přístavba MŠ Tumaňanova. Ačkoliv snahou městské části 
bylo otevřít novou třídu již pro školní rok 2012/2013, skutečnost je taková, že 
se tak stane o rok později. Jelikož v případě financování z evropských fondů 
vykonává investorskou funkci příslušný odbor Magistrátu města Brna, neměla 
městská část možnost vypsání výběrového řízení urychlit. S ohledem na skuteč-
nost, že vítězný uchazeč nabídl poměrně dlouhou lhůtu dokončení díla (jedi-
ným kritériem byla cena), připadá termín dokončení stavby zahájené začátkem 
letošního července na polovinu května příštího roku. Nová třída bude tedy na 
Tumaňanově otevřena v září 2013. 

Stavební práce se z našich dalších škol týkají letos nejvíce Mateřské školy 
Novoměstská 1, jejíž budova procházela v červenci a srpnu zásadní proměnou, 
spočívající jak ve zlepšování stavu vnitřních prostor (rekonstrukce elektroinsta-
lací a ZTI včetně umýváren a kuchyně), tak vnějších prostor (výměna oken a za-
teplení obvodového pláště). Více informací k této školce, jakož i k plánovaným 
akcím na ostatních budovách, se dočkáte v příštím čísle zpravodaje.

Závěrem tohoto článku se ještě zmíním o dokončení přestavby dlouhodo-
bě rozestavěného objektu na ulici Renčově budovaného původně v 80. letech 
jako samoobsluha, na dům s pečovatelskou službou. Po složitých soudních pe-
ripetiích se městu Brno podařilo získat objekt do svého vlastnictví a následně 
byl schválen záměr výstavby domu s pečovatelskou službou. Původním zámě-
rem města bylo vybudovat v domě celkem 27 bytových jednotek (2+kk a 1+kk) 
s tzv. byty zvláštního určení, zjednodušeně řečeno běžné městské nájemní 
byty pro seniory.Těsně před dokončením výstavby v rámci nezbytného proce-
su získávání stanovisek tzv. dotčených orgánů („hygiena“, „hasiči“, „policie“) pro 
účely vydání kolaudačního souhlasu, přišlo stanovisko Hasičského záchranného 
sboru, kterým HZS odmítl vydat souhlasné stanovisko k užívání celého domu 
jako domu s pečovatelskou službou, neboť tyto domy musí splňovat přísnější 
požární normy. Z tohoto důvodu je možné z celkového počtu 27 bytových jed-
notek vyčlenit 11, které budou pronajaty seniorům jako byty zvláštního určení. 
Tyto byty budou dle platných městských pravidel pronajaty z úrovně města 
Brna osobám ze seznamu žadatelů, který vede město. Je třeba na tomto místě 
zdůraznit a vyvrátit tak i případné dezinterpretace, že dle celoměstských pravi-
del upravujících přidělování bytů zvláštního určení není a nikdy nebylo možné 
upřednostnit žadatele z konkrétní městské části právě proto, že seznam žadate-
lů o byt v domě s pečovatelskou službou je celoměstský. To mělo v případě DPS 
na Renčově platit pro všech 27 bytových jednotek, nově se to však bude týkat 
zmíněných 11 bytů. Zbývajících 16 bytů bude pronajato na základě rozhodnu-
tí rady naší městské části po provedení standardního výběru v bytové komisi 
z uchazečů, kteří mají zažádáno v rámci běžného pořadníku. Rada městské části 
navíc v červnu zažádala město Brno o svěření celého domu do své správy. Tento 
krok osobně vnímám jako pružnou reakci naší radnice, která, pokud Zastupitel-
stvo města Brna v září toto svěření schválí, přinese našemu rozpočtu i zajímavý 
výnos z nájemného ve výši více než 1 milión korun ročně. Jinými slovy, z pohle-
du městské části znamená vývoj kolem domu na Renčově ulici pozitivní eko-
nomický přínos a k tomu možnost uspokojit slušný počet žadatelů o městský 
nájemní byt, kteří by jinak čekali dlouhé měsíce či roky.

Marek Viskot 
starosta

Slovo starosty

Vavřinecké hody 2012
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28. schůze RMČ se konala 27. 6. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – květen 2012,
• schválila poskytnutí prostoru ve zpravodaji ŘEČ subjektům kandidujícím do Zastupitel-

stva Jihomoravského kraje o velikosti ¼ strany pro každý subjekt za cenu 1 500 Kč,
• souhlasila se jmenováním Mgr. Renaty Ficové ředitelkou MŠ Měřičkova 46,
• schválila mandátní smlouvu se společností BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, Brno, 

která pro městskou část zajistí výběrové řízení na dodavatele oken do domů Novo-
městská 7 - 19 a 23 -41,

• schválila dohodu s městem Brnem, jejímž předmětem je centralizovaný nákup elektři-
ny a plynu,

• schválila smlouvu o dílo se společností Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7a, 
Brno, jejímž předmětem je revitalizace MŠ Novoměstská 21,

• schválila smlouvu o dílo se společností PRAMOS, a. s., Brněnská 577, Šitbořice, jejímž 
předmětem je výměna oken v objektu ZUŠ Universum, Kořenského 23b,

• schválila nájemní smlouvu na pronájem Vavřinecké restaurace a vinárny se společností 
IDES gastro, s. r. o., Hybešova 21, Brno,

• projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy pozemků,
• nesouhlasila s umístěním naváděcích reklamních panelů na mostě přes Hradeckou 

radiálu, o něž žádala společnost REALMEDIA,
• schválila smlouvu se společností CESTAV, s. r. o., Ořešínská 5, Brno, jejímž předmětem je 

oprava vybraných komunikací,
• schválila smlouvu o dílo se společností Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7a, 

Brno, na obnovu zeleně po zrušených pískovištích na Renčově a Škrétově ulici,
• uložila pokutu 5 000 Kč společnosti RESIDENCE BRNO, a. s., Novoměstská 1c, Brno,  

neboť tato společnost nezajistila údržbu svých pozemků na Duhových polích,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisem,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva.
29. schůze RMČ se konala 18. 7. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2012,
• schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2013,
• schválila smlouvu o dílo se společností TB-služby, s. r. o., Janouškova 1a, Brno,  

na výměnu ohřívače vody v domě Novoměstská 9,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo se společností ATELIER CREO, spol. s r. o., tř. Generála Píky 7, 

Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace víceúčelového hřiště 
na Horáckém nám.,

• schválila přesnější vymezení místa pro lunaparky u objektu Novoměstská 2,
• schválila zprávy předložené jednotlivými komisemi.
30. schůze RMČ se konala 1. 8. Rada:
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2012,
• schválila upravenou metodiku zadávání veřejných zakázek, které jsou hrazeny  

z rozpočtu městské části,
• schválila smlouvu o dílo se společností TIPRO projekt, s. r. o., Kociánka 10, Brno, na 

zpracování návrhu řešení zeleně a zpevněných ploch v oblasti ulice Družstevní,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje pozemků,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L.F.

Informace ÚmČ
Zpráva z 28., 29. a 30. schůze RMČ Předvolební prezentace politických  

subjektů kandidujících  
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

V pátek 12. a v sobotu 13. října 2012 se uskuteční volby do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje. 

Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na své 28. schůzi dne 27. 6. 2012  
rozhodla, že bude poskytnut politickým subjektům zaregistrovaným do voleb 
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje prostor pro předvolební prezentaci  
v říjnovém vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu ¼ tiskové strany A4, a to za poplatek 
1.500,- Kč (bez DPH) zaplacený předem. 

Předvolební  inzerce se dodávají v elektronické podobě na ÚMČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, paní Haně Fišlo-
vé, tel.: 541 421 748, e-mail: fislova@reckovice.brno.cz, a to do 19. 9. 2012. 
Do téhož data musí být dodaná předvolební inzerce řádně uhrazena. 

Dále mohou kandidující politické subjekty využít pro předvolební shromáž-
dění areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích za radnicí a výlepu na plakátovacích 
plochách (plakáty je nutno odevzdat na MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, sekre-
tariát dv. č. 206).

ÚMČ

Celkové vyúčtování veřejné sbírky 
a její využití - oznámení

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora konala jménem Statutárního  
města Brna na území městské části veřejnou sbírku za účelem shromáždění dob-
rovolných finančních prostředků na obnovu a úpravu historického areálu měst-
ské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Tuto veřejnou sbírku povolil Krajský úřad 
Jihomoravského kraje formou shromažďování finančních příspěvků na zvláštním 
bankovním účtu a sběrací pokladničkou, v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Doba konání veřejné sbírky byla stanovena od 29. 5. 2009 do 28. 4. 2012. 
V průběhu konání veřejné sbírky byla krajskému úřadu předložena dvě průběžná 
vyúčtování, která byla schválena. Dne 13. 7. 2012 bylo předloženo celkové vyúč-
tování veřejné sbírky, které krajský úřad schválil dopisem ze dne 25. 7. 2012.

V průběhu konání sbírky bylo na dobrovolných darech od občanů vybráno 
Kč 41 822,- a na účet veřejné sbírky byl připsán úrok ve výši Kč 199,77 tj. celkový 
výtěžek veřejné sbírky byl Kč 42 021,77. Tento výtěžek byl použit ve dvou částkách 
a to v roce 2011 Kč 29 420,83 na výrobu a montáž venkovního schodiště v objek-
tu Sýpka (celková faktura Kč 92 760,-) a v roce 2012 Kč 12 600,94 na pořízení studie 
další etapy rekonstrukce areálu (celková faktura Kč 103 200,-). 

Ing. Michaela Kozohorská, vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ

Vítání obČánků
V sobotu  10.  listopadu  2012 se uskuteční v zasedací síni 

radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 
11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na 
této slavnostní akci přivítali děti narozené v roce 2012 s trvalým 
pobytem v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí narozených v tomto kalendářním roce se mohou  
přihlásit osobně u paní Hany Fišlové, kancelář č. 92 (matrika),  
tel.: 541 421 748, email: fislova@reckovice.brno.cz

ÚMČ

DEn SEnIoRů nA RADnICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá 1. října 2012  

v 15:00 hodin Den seniorů na radnici. 
Vážení senioři, přijďte si poslechnout příjemnou hudbu, podívat 

se na vystoupení šikovných dětí a Vašich vrstevníků, seznámit se 
s ostatními a přitom se dozvědět, do jakých aktivit se můžete v naší 
městské části zapojit.

Těšíme se na Vás!
Božena Trnková, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ

Prosba určená majitelům psů
Oč by bylo lépe na světě, kdyby nám život neztrpčovaly všelijaké patálie,  

povzdechne si občas každý. O to více mrzí, způsobujeme-li si je navzájem. Přitom 
se často jedná spíše o drobnosti, které by při troše dobré vůle vůbec nemusely 
nastat. Mezi ně nesporně spadá i úklid po našich čtyřnohých druzích.

Vyhláška města Brna č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných ve-
řejných prostranství, říká: „Osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je 
povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zví-
řecími exkrementy a jinými nečistotami způsobenými zvířetem.“ V tomto právním 
předpise se též dočteme, že znečištěním ulic a jiných veřejných prostranství se 
rozumějí také výkaly a výměšky. Znečištění veřejného prostranství lze postihovat 
dle zákona o přestupcích.

Nejde však jen o právní normy a tresty, které za jejich porušení hrozí, nýbrž 
především o pravidla slušnosti a ohleduplnosti k jiným lidem i o vztah k prostře-
dí, v němž žijeme. Vždyť jen málokdo touží být obklopen nepořádkem, a takové  
příklady rozhodně nejsou hodny následování.

Je ovšem třeba říci, že přístup chovatelů psů k úklidu pozůstatků po venčení 
jejich čtyřnohých svěřenců se oproti minulosti dosti zlepšil. Pro mnohé z nich je 
již samozřejmostí odstranit z chodníku či odjinud důkazy psí návštěvy. 

 Přesto nepochybně platí, že v tomto ohledu stále ještě nemůže vlád-
nout spokojenost. Nezbývá tedy než požádat, aby ti, kdož vyrazí se svým chunde-
latým druhem na vycházku, pamatovali na pravidlo, že čistota míst, jimiž oni i jiní 
lidé denně procházejí, leží i v jejich rukou, a poprosit je, aby svým drobným dílem 
k ní také přispěli.

Ladislav Filipi, místostarosta

Termín zasedání ZMČ
XIV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteč-

ní ve čtvrtek 6. září 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice, 
Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
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Vážení  čtenáři,  na  začátku  nového  školního 
roku  jsem  pozval  na  kus  řeči  dlouholetou  ředi-
telku  Základní  školy  Novoměstská  21  Mgr.  Evu 
Barákovou. Povídali  jsme si o kvalitě výuky, plá-
nech vedení školy v novém školním roce a úrovni 
výuky na škole, která v  loňském roce oslavila  již 
30. výročí své činnosti.

Paní ředitelko, dobrý den. Můžete našim čtená-
řům přiblížit vaši školu? 

Naše škola patří s necelými 200 žáků k těm men-
ším. Ve většině ročníků máme po jedné třídě. Má to svoje plus i minus. Nejsme typic-
kou sídlištní školou, kde jsou žáci i učitelé skryti v anonymitě. K pozitivním stránkám 
patří rodinné prostředí, vzájemná důvěra mezi žáky, rodiči a pedagogy založená na 
osobní komunikaci i nižší počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístu-
py.

V neposlední řadě je to i minimální výskyt nevhodných sociálních projevů, záško-
láctví apod.

Negativem je především omezená možnost spojování či dělení tříd na výukové 
skupiny podle zájmů a horší ekonomické podmínky pro zajištění výuky.

V našem vzdělávacím programu jsou zastoupeny všechny obvyklé předměty. Na-
víc se zaměřujeme na rozšířenou výuku cizích jazyků, která je u nás tradicí od roku 
1990. Kromě dnes již běžné angličtiny nabízíme talentovaným žákům od 6. ročníku 
výuku francouzštiny. Ostatní mají možnost volby speciální pedagogické péče zaměře-
né na nápravy poruch učení nebo němčiny. Vyučujeme i etickou výchovu.

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Bohužel jsme díky škrtům vloni 
přišli o místo školního psychologa, což se snažíme kompenzovat těsnější spoluprací 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Podařilo se nám získat účast v projektu 
RAMPS - VIP  III, v jehož rámci působí na škole speciální pedagožka, která se věnuje 
individuálně žákům s poruchami učení v mimovyučovací době, poskytuje konzultace 
rodičům a metodickou podporu učitelům.

Značnou pozornost věnujeme i tělovýchově a zdraví. Spolupracujeme se sportov-
ními kluby a zapojujeme tak naše žáky do házené, basketbalu, lehké atletiky, cyklistiky 
a florbalu, v němž naši žáci opakovaně získávají nejvyšší ocenění v žákovských soutě-
žích nejen v městě Brně, ale i na úrovni Jihomoravského kraje.

Dobrý zvuk má i naše školní jídelna. Mimo běžné stravování žáků a zaměstnanců 
nabízíme služby pro cizí strávníky, vyvážíme obědy na další školu, pořádáme zajímavé 
gastronomické akce a projekty pro žáky. Strávníci si elektronicky vybírají ze tří druhů 
jídel denně. Oblíbené jsou i dopolední svačiny pro žáky, protože tak rodičům odpadají 
starosti s jejich přípravou.

Škola je zapojena do projektů dotovaných z EU – Ovoce do škol, Školní mléko, VIP 
kariéra a Peníze do škol, které nám umožnily modernizaci výuky.

Jaká je úroveň vzdělanosti a připravenosti vašich žáků, jak přestupy úspěš-
ných žáků z 5. a 7. tříd na víceletá gymnázia ovlivňuje zbytek tříd?

Celý pedagogický sbor se snaží, aby žáci získali co nejlepší průpravu k dalšímu 
vzdělávání. Současná výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Škola 
pro život“. Naším cílem je, aby žáci získali co nejširší kompetence, které uplatní v živo-
tě. O dobré připravenosti našich absolventů svědčí jejich pozdější uznání a ocenění 
dobrého základu, na který mohou úspěšně navazovat v dalším studiu. Dobrá vzdělá-
vací úroveň se projevuje i v pěkných umístěních na olympiádách a soutěžích.

Početné odchody žáků z 5. a 7. tříd nás netěší. Pokud se jedná o děti mimořádně 
nadané, je to jistě v pořádku. Ale co ty s průměrným prospěchem? Zde to nebývá 
zájem a snaha dítěte, ale často jen rodičovská prestiž.  Pokud opustí třídu větší počet 
žáků, naruší se tím přirozená struktura žáků a to není pro další ročníky přínosné.

A jaké možnosti mimoškolní činnosti pro vaše žáky nabízí ZŠ Novoměstská?
K mimoškolní činnosti máme vcelku dobré podmínky. Je to především velmi kva-

litní sportovní zázemí v podobě dvou tělocvičen a nově zrekonstruovaných hřišť na 
atletiku i míčové hry. Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a kromě 
sportovního zapojení našich žáků, organizujeme i obvodní a celoměstské soutěže.

Velmi kvalitní je nabídka školní družiny, která není jen „hlídací službou“. Nabízíme 
rozmanitou činnost v kroužcích keramiky, hry na flétnu, aerobiku, míčových her, počí-
tačů a výtvarné výchovy. Na škole pracuje i zdravotnický kroužek, který spolupracuje 
s řečkovickým Domovem Tereza. Členové kroužku získali vloni v soutěži Hlídek mla-
dých zdravotníků 1. místo v Brně-městě a 4. místo v krajské soutěži. 

Žáci mají k dispozici knihovní a informační centrum vybavené knihami i počítači. 
Často zde tráví volno mezi vyučovacími bloky.

V červenci pravidelně pořádáme letní tábory ŠD, abychom rodičům usnadnili 
„prázdninové starosti“ o děti.

Které investiční akce se na vaší škole uskutečnily v nedávné době, resp. které 
plánujete v průběhu nového školního roku? 

Školní budova se v posledních letech zbavila panelákové šedi a zkrásněla. Před 
šesti lety to začalo rekonstrukcí stravovacího provozu v pavilonu D, v loňském roce 
se dočkaly výměny oken a zateplení zbývající pavilony. Nejen, že je škola hezká, ale 
očekáváme značné úspory energií. Současná ekonomická situace to přímo vyžaduje, 
neboť peněz na školství je stále méně. Zvláště v letošním roce se budeme potýkat 
se značným propadem financí na školní potřeby, pomůcky a učebnice. Zmínila jsem 
zapojení školy do projektů. Právě evropské peníze z tzv. šablon nám v loňském roce 
umožnily 1. fázi modernizace výukových prostor. Vybudovali jsme zcela novou učeb-
nu počítačů a pořídili do odborné učebny interaktivní tabule, díky níž výuka žáky ak-
tivizuje a stává se pro ně zajímavější.

Postupně také vybavujeme počítači jednotlivé kabinety.
Letos budeme v čerpání těchto prostředků pokračovat, čímž zatraktivníme a ze-

fektivníme výuku. Je to ale jen jednorázová finanční injekce.
Uvnitř budovy provádíme drobné dílčí úpravy převážně estetického charakteru 

z provozního rozpočtu školy. V současné době se připravuje rekonstrukce rozvodů 
elektřiny a osvětlení. Ve výhledu jsou i sociální zařízení. Všechny tyto úpravy závisí 
především na finančních možnostech zdejší radnice a na možnostech získat dotace 
z města Brna apod.

Jste jako ředitelka ZŠ spokojena s úrovní spolupráce s městskou částí Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, potažmo městem Brnem?

Jsem ráda, že spolupráce s městskou částí jako zřizovatelem naší školy je velmi 
kvalitní. Panu starostovi velmi záleží na zlepšení podmínek škol a na dobré komuni-
kaci s ředitelkami. Jeho přístup k řešení nejrůznějších provozních problémů je vždy 
vstřícný a konstruktivní. Za velmi dobrou považuji i spolupráci s vedoucí odboru eko-
nomického, s pracovníky OSPOD na sociálním odboru a nesmím zapomenout na nej-
frekventovanější kontakty s Ing. Maláskovou a vedoucím odboru správy majetku ÚMČ 
Ing. Stloukalem. Velmi dobře spolupracujeme s mateřskými školami v Řečkovicích, 
nejvíce asi se školkou na Novoměstské. Na některých zajišťujeme „výuku“ angličtiny 
pro děti a edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky.

Dobře se mně spolupracuje i s pracovníky na úrovni města Brna. Především je to   
odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Zde mimo jiné řešíme problematiku finanč-
ních dotací ze státního rozpočtu, který pokrývá především platy učitelů i provozních 
zaměstnanců a ostatní neinvestiční výdaje souvisejících s výukou – např. nákup učeb-
nic, pomůcek a školních potřeb, plavání apod.

Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách a opakovaným škrtům z úrovně 
MŠMT je zde peněz v posledních třech letech stále méně, což již neumožňuje téměř 
žádnou obměnu učebnic a nových moderních pomůcek.

Vím, že vedle své pedagogické činnosti se angažujete také v komunální poli-
tice – jste členkou Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky. Co Vám tato společenská 
angažovanost přináší?

V Medlánkách, kde bydlím, jsem od roku 1990 členkou zastupitelstva, byla jsem 
několik let i radní. Kromě řešení obecných problémů v městské části jsem se pocho-
pitelně stala i „poradcem“ pro medlánecké školství. Jsem předsedkyní školské komi-
se. Zde mohu zúročit své profesní znalosti a zkušenosti ředitelky a přenášet náměty 
a řešení z jedné MČ do druhé, ale i naopak zkušenosti z práce v samosprávě do své 
profese ředitelky školy. V medlánecké základce jsem členkou školské rady.

A jaká předsevzetí do nového školního roku si dáváte?
Přála bych si, aby naše škola měla v MČ dobrý zvuk, aby k nám žáci chodili rádi, 

i když s vědomím náročnosti na kvalitu školní práce. Chceme pokračovat v dalším 
zlepšování a modernizaci výuky, poskytovat kvalitnější a širší poradenské služby, zá-
jmovou činnost i stravování a mým úkolem je vytvářet podmínky k jejich realizaci. 
Také bych byla ráda, aby ve veřejnosti nekolovaly fámy a pomluvy, se kterými se občas 
setkáváme. Vím, že boj proti nim je bojem s větrnými mlýny a tak bych si přála, aby 
domlely. Místo šíření těchto informací by bylo lépe, kdyby se dotyčné osoby přišly na 
školu přesvědčit o jejich „zaručenosti“.

A protože je září, přeji všem žákům, rodičům i pedagogickému sboru dobrý start 
do nového školního roku 2012 - 2013.

Paní ředitelko, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i ostatním pedagogům na 
škole úspěšné vykročení do nového školního roku a co nejvíce dobrých žáků.

Rozhovor připravil Jan Jandl

ZáJEZD PRo SEnIoRY
Klub důchodců Hapalova s podporou Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve středu 19. září 2012, odjezd v 7:30 hod. od pošty Brno 21,  

Kolaříkova 10, návrat ve večerních hodinách. 
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku. 
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436,  

v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Mgr. Petr Štancl

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ  

ZáJEZD PRo SEnIoRY
Klub důchodců Kořenského s podporou Městské části Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
ve čtvrtek 20. září 2012, odjezd v 7:00 hodin od konečné zastávky  

tramvaje č. 1, předpokládaný návrat v cca 19:00 hodin. 
Trasa: Rožnov pod Radhoštěm - prohlídka skanzenu a Valašského muzea,  

Pustevny - prohlídka a samostatný výlet směrem na Radhošť.
Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích,  

Kořenského 23a, v pátek 7. září a 14. září 2012 před přednáškou od 16:30 do 17:00 
hod. Cena zájezdu činí 200,- Kč.

Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Na kus řeči s Mgr. EVOU BARÁKOVOU



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

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

Zápisy do kroužků na nový školní rok je možno učinit mailem nebo 
telefonicky. 
Kontakt:  Mgr. Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com
Srdečně zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s ukázkami činnosti našich 
kroužků, v termínu 11. 9 - 13. 9. 2012 od 15:00 do 18:00 hod.

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2012/2013

BABY ATELIÉR pestré tvoření pro rodiče a děti od 1,5 roku
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY, KERAMIKA PRO DĚTI Z MŠ
KERAMIKA A VÝTVARNÉ ČINNOSTI PRO DOSPĚLÉ
VÝTVARNÉ KROUŽKY s keramikou,  
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO NADANÉ DĚTI
KERAMIKA A ŘEMESLA pro rodiče s dětmi a samostatné starší děti
MLSNÉ JAZÝČKY-VAŘENÍ, DRAMAŤÁČEK „BUBADÝLKO“
ANGLIČTINA pro školáky i předškoláky, skupinová nebo individuální 
výuka, v sobotu možnost aj konverzace pro mládež a dospělé

cVČ mateřídouška Gromešova 1, Řečkovice
Zápisy do kroužků na nový školní rok:

Přihlašovat se můžete na naší emailové adrese: cvcmateridouska@seznam.cz   
nebo do 14. září ve všední dny přímo v CVČ Mateřídouška od 13:00 do 18:00 hodin. 

Informace o kroužcích, příjem přihlášek na tel. číslech:
Ing. Karla Psotová, tel.: 732 325 457

Mgr. Daniela Pospíšilová, tel.: 739 283 230
Mgr. Karin Volfová, tel.: 606 206 477 - klub Rákosníček

„Otevírání Mateřídoušky“ v sobotu 15. září od 14:00 do 18:00 hodin.
Akce se bude konat za každého počasí, v prostorách CVČ a na zahradě. Uvidíte 
ukázky činnosti některých kroužků. Pobavíte se při soutěžích  
na zahradě. Můžete si vyrobit něco hezkého v nabízených dílničkách. Nejmenší 
děti se vydovádějí ve skákacím hradu. 

 pracovníci Centra volného času Mateřídouška

Ječná 29a, Brno-Řečkovice
tel.: 732 859 257, e-mail: info@montessori-brno.cz

www.montessori-brno.cz 

V novém školním roce nabízíme programy pro rodiče s dětmi ve věku  
0 - 4 roky, školičku a programy pro předškoláky i školáky. Pro rodiče před-
nášky a kurzy. Zápis do 10. 9. 2012.
Srdečně zveme na dny otevřených dveří 3. - 6. 9. v 9:00 – 11:00 hod. a 5. 9. 
ve 14:00 – 16:00 hod.

Montessori 
– vzdělávací rodinné centrum

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? 
Vezměte ho také PoPRVÉ Do knIHoVnY!
I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s ná-
zvem „Poprvé do školy - poprvé do knihovny“. Slavnostní 
vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním 
vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadel-
ních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit 
chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám 
a čtení. 

A co pro ně připravila v letošním roce?
• V období od 1. září do 7. října 2012 mohou prvňáčci využít možnosti zaregis-

trovat se do knihovny zdarma.
• Soutěž „Kočkopes, aneb Jak by vypadalo tele s chobotem?“ určenou pro 

čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20. září do 25. října 2012. 
Soutěžní listy najdete na všech provozech KJM.

• Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce 
KJM v městské části Brno-Řečkovice, Kolaříkova 3, ve čtvrtek 4. října 2012  
od 14:00 do 18:00 hodin.

Dalšími informacemi o programové nabídce projektu naleznete na  
www.kjm.cz. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana 
Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž 
podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

Maminko, tatínku, 
pojďte se mnou na pohádku!

 „Maminko,  tatínku,  pojďte  se 
mnou  na  pohádku!“ je malý cyk-
lus, který pod záštitou o. s. Verbum 
et musica  organizuje volnočasový 
klub Jonáš ve Sboru Páně CČSH na  
Vážného ulici č. 6 v Řečkovicích.  

Po pohádce O zlobivém andílkovi 
nyní přichází klub Jonáš s pohádkou 
nejen pro děti, ale i jejich rodiče, JAK 
ŠLO VEJCE NA VANDR, které se koná 
dne 22. září 2012 v 16:00 hod. 

Evu Lesákovou, která v této pohádce vystupuje, mohou diváci znát pro její 
nezaměnitelný herecký projev, jako výraznou oporu Divadla Radost. 

Legrace, vzruch, napětí – s tím vším se děti i rodiče potkají v této známé klasic-
ké pohádce. Děj, kromě herečky a loutek, utvářejí i samotné děti. Takže je určitě se 
na co těšit. Po představení je pak pro rodiče i děti připraven výtvarný program.

Délka představení je cca 45 min. a je určeno pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.  
Doporučený dar při vstupu činí 40,- Kč. Informace najdete také na  
www.ccshreckovice.cz

Vratislav Jan Marša, o.s. Verbum et musica

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru  Magis-

trátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových půjček 
z Fondu rozvoje bydlení města Brna - etapa I. roku 2013.

Z fondu je možné získat půjčku na opravu a modernizaci bytových a rodin-
ných domů a bytových jednotek. Jednotlivé účely půjček jsou obnova střechy, 
zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení, měření a regu-
lace 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 samostat-
né bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky 
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace star-
šího výtahu dle inspekční prohlídky.

Půjčky jsou úročeny 3% sazbou, k zajištění nepožaduje město ručitele, půjč-
ky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Lhůta splatnosti půjčky je 5 let, u vybudování nové by-
tové jednotky je to 8 let. 

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři  nejpozději  do  
15. 10. 2012 prostřednictvím té městské části, ve které se opravovaná nemovi-
tost nachází. Nově jsou přijímány 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

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují získat 

do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci,  
zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje  o  bytu:  Novoměstská 7, byt č. 12, 4. nadzemní podlaží, velikost 1+1,  
celková plocha 40,0 m2

Výše dluhu - samotný dluh 122.036,- Kč
úrok z prodlení ke 31. 8. 2012  6.233,- Kč
Termín pro podání žádosti   do 25. 9. 2012

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení celého 
dluhu bez úroku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne rovněž uhrazení úro-
ku z prodlení (nebo jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. 
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém 
odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice 
„Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, 
který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném 
neplatiči. 

Bližší informace je možné získat na Bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 
11, tel. 541 421 719. 

Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí Bytového odboru ÚMČ
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Vážení čtenáři.
V nastávajících podzimních měsících si naše republika - jako každoročně 

- připomene několik významných státních svátků. 28. září Den české státnosti, 
28. října výročí vzniku samostatné Československé republiky a 17. listopadu Den 
boje za svobodu a demokracii – připomínající dnešní generaci zejména výročí 
listopadových událostí v roce 1989. Na závěr letošního roku pak připadá další 
významné výročí – uplyne již 20. let od rozdělení někdejšího Českosloven-
ska a vzniku samostatné České republiky.

Zejména toto výročí je důvodem připomenout si některé významné atributy 
novodobé české (československé) státnosti, které navenek charakterizují náš stát 
a jakými jsou zejména státní hymna, vlajka, státní znak či měna. Pokusím se 
tedy v následujících článcích přiblížit historii a vývoj těchto symbolů našeho mo-
derního státu, které jej provázely od roku 1918 až do dnešních dnů. 

Pro začátek trochu statistiky. Do první světové války (1914 – 1918) vstoupili 
Češi v rámci Rakousko-Uherské říše. Tento mnohonárodnostní stát se rozkládal 
na rozloze 676 615 km2 a žilo v něm téměř 53 miliónu obyvatel. Rozlohou bylo 
toto mocnářství druhým největším státem Evropy po carském Rusku a počtem 
obyvatel stálo na třetím místě po Rusku a Německu.

Tři země Koruny české (tvořící dnes území České republiky), tvořené tehdy 
Českým královstvím, Moravským markrabstvím a Slezským knížectvím, náležely 
do tzv. Předlitavska, které tvořily neuherské země habsburské monarchie. Tyto 
země se silným zastoupením českého národa netvořily v říši nijak zanedbatelnou 
část. Představovaly sice jen 12 % rozlohy Rakousko-Uherska, ale celou 1/5 všech 
jeho obyvatel. A v rámci Předlitavska byl podíl českých zemí ještě větší. Deset mi-
liónů obyvatel tří korunních zemí přesahovalo třetinu obyvatel předlitavské části 
říše. Protože ale ve všech třech českých zemích žila silná německá menšina (ve 
Slezsku dokonce většina), mluvilo v monarchii česky 6,5 miliónu obyvatel, což 
činilo 12,5% všech poddaných rakouského císaře.

Území Rakouska-Uherska, jak existovalo v roce 1914, se dnes nachází ve 12 sa-
mostatných státech. Na počátku 1. světové války existovaly v Evropě pouze čtyři 
státy s republikánskou formou vlády – Francie, Švýcarsko, Portugalsko a městský 
stát San Marino. Po roce 1918 jich devět dalších přibylo – mezi nimi i Repub-
lika  československá  -  jediná  důsledně  demokratická  a  hospodářsky  pro-
sperující  země  ve  střední  a  jihovýchodní  Evropě  s  vysokým  standardem 
občanských práv a svobod po celé meziválečné dvacetiletí. Ostatně to, že 
náš novodobý samostatný stát bude republikou, nebylo zprvu jisté. Málo se ví, 
že někteří z konzervativně orientovaných politiků -  zakladatelů Československa, 
jako byli např. generál a první ministr vojenství Milan Rastislav Štefánik či první 
československý premiér Karel Kramář, byli zastánci koncepce československého 
státu coby konstituční monarchie v čele s dědičným panovníkem. Ale vzhledem 
k tomu, že vůdčí představitel našeho zahraničního odboje za první světové vál-
ky T. G. Masaryk byl stoupencem republikánského systému vlády a také že USA 
a republikánská Francie měly jako vítězné spojenecké velmoci rozhodující slovo 
při podpoře hnutí směřujícího k vytvoření samostatného Československa, bylo 
o konstituční podobě nového státu rozhodnuto.

Český národ v době první republiky dospěl a změnil se v hrdou a právem se-
bevědomou společnost. Přes všechny své nedokonalosti je právě první republika 
obdobím největšího rozvoje moderního českého národa, a to ve všech oblastech 
– v ekonomice, technice, sportu i kultuře. Právě proto je dodnes opředena velkou 
mytologií, neboť události v následujících desetiletích přinesly jen dobu nesvobo-
dy a morální rozvrat. Na rozdíl od západoevropských států, které po druhé svě-

tové válce zažily kontinuální politický vývoj bez dramatických zvratů, však v naší 
zemi po roce 1918 prakticky každá další nastupující generace v téměř pravidel-
ných dvacetiletých intervalech, ovlivněných zejména děním ve středoevropské 
oblasti, zpochybňovala a negovala dosavadní vývoj českého (československého) 
státu a současně zaznívaly hlasy, volající po odmítnutí dosavadního uspořádání 
a nastolení nového politicko-společenského systému. Tak tomu bylo v obdobích 
1938 – 1939, 1945 – 1948, 1968 – 1969, 1989 – 1990 a jak se zdá, hlasy volající po 
nastolení nového politického systému v naší zemi zaznívají nově i nyní – v roce 
2012. Ostatně za bezmála jedno století jsme těch republik už měli několik – lep-
ších, horších i takových, na které by bylo lepší zapomenout.

Zde je stručný výčet. Ta první Masarykova trvala dvacet let a přišli jsme o ni 
vnější agresí ze strany nacistického Německa, k jehož porážce v největší ze všech 
válek se nakonec musela spojit válečná koalice evropských států spolu s USA 
a Kanadou. Ta druhá - půlroční pomnichovská - se zlověstnou pomlčkou zvaná 
Česko-Slovensko, s okleštěnými hranicemi, byla odsouzená k živoření a následné 
likvidaci v březnu 1939. Pak v českých zemích vznikl Protektorát Čechy a Morava 
a na Slovensku vazalský stát z Hitlerovy milosti, čímž Československo na šest let 
zmizelo z mapy Evropy. Objevilo se na ní opět v květnu 1945, se znovu připo-
jeným Slovenskem, ale bez svého nejvýchodnějšího cípu – Podkarpatské Rusi 
– kterou si jako „válečné odškodnění“ připojil ke svému území vítězný Sovětský 
svaz. Poválečná tzv. třetí Československá republika, bez pomlčky, zvaná lido-
vě-demokratická, s navráceným pohraničním územím, ale tentokrát se značně 
okleštěným demokratickým systémem, nepřežila ani tři roky. Následovala repub-
lika komunistická, resp. socialistická, jak zněl její oficiální název, centralizovaná 
i federalizovaná, a ta vydržela ze všech nejdéle – přes čtyřicet let. Její následky 
pociťujeme dodnes a těžko se s nimi vyrovnáváme již přes dvacet let. Až konečně 
na podzim 1989 se komunistický režim doslova v několika dnech zhroutil a my 
jsme zdědili se vším všudy opět Československou republiku. Napřed bez pomlč-
ky, poté s poněkud kostrbatým názvem Česká a Slovenská Federativní Republika. 
Ani ta však nepřežila tři roky svého života a k 1. lednu 1993 se pokojně rozdělila na 
dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku.

Navzdory všem těmto změnám a historickým zvratům si však náš novodobý 
stát udržel po celou dobu své existence některé atributy své státnosti, vyjádřené 
ve státních symbolech. Připomeneme si postupně jejich historii a vývoj v násle-
dujících vydáních zpravodaje ŘEČ.

Pokračování v příštím čísle.
Jan Jandl

Státní symboly naší republiky

Původní rozloha naší republiky z let 1919 - 1938, sahající od Aše po Jasiňu



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

NABÍZÍM individuální doučování nebo výuku angličtiny  
a francouzštiny pro děti i dospělé (i formou intenzivních kurzů), 
připravím na zkoušky, vyhotovím překlady textů z AJ a FJ podle 
domluvy a za příznivé ceny. Pro středně pokročilé mohu nabídnout 
i výuku na základě textů dokumentárních, literárních, včetně textů 
biblických. Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. poschodí, Mgr. Hana 
Hájková, tel. 775 104 820, hana08anna@yahoo.com
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776 
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,  
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
MASÁŽE od profesionála, levně a kvalitně, 350 Kč/hod, 
Aleš Háp, Horáckého nám. 3, 774 945 771, alamasaze.wz.cz 
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí 
HANÁK.  Tel.: 549 272 587
NAUČÍM tenis 200,-  Kč/hod. Tel.: 724 643 197
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt s balkonem v Řečkovicích. 
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
NABÍZÍM úsporu el. energie, montáž pohybových čidel a chodbových 
svítidel do společných prostor domu. Kompletní elektroservis. 
Tel.: 606 825 901
AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 ( 300 m 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
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
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ky), kosmetičky, masérku(ra), 
manikérku. Řečkovice, Vážného 21, tel.: 602 717 401,  
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT během 1,5 hodiny 1-6 cm navštivte STUDIO 
SILENT Řečkovice, Vážného 21, tel.: 725 042 828, www.studio-silent.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KOUPÍM byt 4+1 nebo 4+KK, cihla, od přímého kupce, solidní 
jednání. Za nabídky děkujeme. Volejte nebo pište na tel.: 728 128 036
PRONAJMU garáž ul. Novoměstská, dlouhodobě. Tel.: 549 273 822

PRONAJMU garáž na Mokré Hoře. Tel.: 733 188 391
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
HLEDÁM společnici pro maminku náhodně v  dopoledních hodinách  
v Řečkovicích. Tel.: 724 037 062
PRONAJMU garáž v Řečkovicích za bývalými kasárnami. 
Tel.: 608 814 466
VÝROBA skříněk na míru. Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle 
vašeho zadání. Nyní akce 30 % sleva na: 
– Ohraněné naformátované dílce dle vašeho přání 
– Výběr z 300 dekorů 
– Lamino, masiv smrk a buk, OSB 
Cena je bez montáže a vrtání (možno dodat) 
Domestav, Špitálka 23, Brno, www.kovaninabytkove.cz, T: 776 334 190
PRODÁM garsonku v Brně-Řečkovicích ul. Žitná, vodoinst., elektroinst., 
po GO, plast. okno, zatepl. fasáda + lodgie. Nejsem RK! Tel.: 774 270 988
PRODÁM HROBOVÉ MÍSTO v Brně-Řečkovicích. Uhrazeno do roku 
2016. Cena dohodou. Tel.: 728 731 216 
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis. 
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PRONAJMU garáž na ul. Ječná. Tel.: 732 889 523
HLEDÁM  hudebníky z Řečkovic, kteří si chtějí občas společně zahrát 
a zazpívat u táboráku. Tel. 603 454 573
ZELENINOVÝ víkend v Šebrově 8. – 9. září 2012 (přehlídka vůní, chutí, 
barev a tvarů) v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově denně 8 – 18 hodin. 
Tel.: 516 431 735,  www.zahradnictvisebrov.cz
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS, Banskobystrická 
138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
ZIMNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb se koná 
10.10.-13.10.2012 v Řečkovicích, v sále býv. pivovaru 9-18 hod. 
ST-příjem zboží, ČT-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, 541 226 383 nebo evaprochazka@seznam.cz, 
www.detskaburza.mypage.cz
JÓGA pro jednotlivce i skupiny U VÁS-tel.: 734 405 030. www. gulu.cz
JÓGA v Řečkovicích: POWERYOGA na ZUŠ Universum každou středu  
19 – 20h (od září) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle Vašich potřeb  
a domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková (roz. Filípková), tel.: 608 050 449,  
www.jogaeva.cz.
KOUPÍM garáž na ul. Medlánecká nebo v blízkém okolí. Solidní 
a rychlé jednání na tel. 739 555 464, 549 273 030 ideálně po 18,00 hod.
PRONAJMU garáž při ul. Novoměstská. Tel.: 775 165 690
HODINA konzultace FENG SHUI ZDARMA-základní posouzení  
funkčnosti Vašeho prostoru. Tel. 734 405 030, www.gulu.cz
MANDL, tel.: 720 200 464, www.zehleni.webz.cz

PLACEná InZERCE

V posledních desetiletích 
roste počet partnerských dvo-
jic, které spolu žijí nesezdány 
a které spolu takto zakládají 
i rodinu. Je svatba přežitkem 
nebo jím není? Svatba je slav-
nostním obřadem, jímž muž 
a žena stvrzují svou touhu žít 
společný život, ve sňatečním 
věku založit spolu i rodinu. Muž 
a žena tak své přání, svou tou-
hu mění v závazek sdílet spolu 
po celý život radost i starost, 
dobré i zlé, své odhodlání být 
si vzájemně oporou, a pokud 
na základě tohoto  dobrovol-
ně převzatého závazku založí 
rodinu, zodpovědně a s láskou 
vychovávat a vzdělávat své 
děti jako pokračování lidského 
rodu.

Osobně jsem přesvědčen, navzdory vysoké rozvodovosti, že svatba má svůj 
význam, neboť její podstatou je vysoce závažný, hluboce lidský mravní závazek. 
Svatba je obřadem starým jako lidská společnost sama. Souvisí s uvědomělou 
kultivací lidského vztahu. Lidé se oddávali ve staré Číně, Indii, Mezopotámii, Egyp-

tě, Řecku i Římě, oddávali se ve středověku, raném novověku, oddávají se i nyní. 
Věřím, že tomu tak bude i nadále. Ať již se jedná o stvrzení svého vysoce mravního 
závazku světským (civilním) anebo církevním sňatkem.

Jako zastupitel v tomto volebním období jsem i oddávajícím. Upřímně a rád 
se vyznávám z toho, že považuji za čest mít právo tuto funkci vykonávat. 

Dovolte mi několik drobných postřehů. Se státním znakem na krku pozoruji 
snoubence, svědky i svatebčany; při jednom z formálních pohledů na stejném 
obřadu vidím řadu odlišností vyplývajících ze zvyků, názorů a zajisté i finančních 
možností zúčastněných. Nicméně společným pojítkem všech svateb je určité 
rozechvění jako průvodní jev závažnosti slavnostního okamžiku. Vidím svatby 
bohaté i prostě civilní. Krásné bílé dámské toalety i s vlečkami, ba i s družičkami 
a malými družby, sypajícími květy jako ornamentální koberec před nevěstou, stej-
ně tak jako ženicha a nevěstu oblečené doslova civilně. Při posledním oddávání 
jsem poprvé zažil džínovou svatbu. Oni oba v džínech, on dokonce bez saka, dva 
svědci stejně oblečení a dva svatebčané. Toť vše. Ale něhu v očích snoubenců 
i v pohlazení rukou jsem ani u nich nemohl přehlédnout. 

S obzvláštní radostí i s jistou mírou dojetí jsem přistupoval k symbolickému 
svatebnímu obřadu zlaté svatby. Tu obřadem na řečkovické radnici slavili dne 
21. července t.r. manželé Vladimír  a Naděžda Plškovi. Zřejmé dojetí obou man-
želů, přítomnost jejich dcery, dospělých vnoučat včetně miminka pravnučky na 
slavnostním obřadu, symbolicky opakovaném po půlstoletí jejich dosavadního 
společného života, dokladovalo alespoň v tomto případě osobní i společenskou 
opodstatněnost svatebního obřadu jako jednoho z nejvýznamnějších dní v lid-
ském životě.

JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. 

Svatba ano, či ne?
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga (sportovní areál při ZŠ Novoměstská) 
2.  9.    1. NH Brno: SSK Vítkovice 14:00 hod. 
15.  9.  1. NH Brno: TJ Čakovice 16:00 hod. 
16.  9.  1. NH Brno: TJ Opatovice n/L 10:30 hod. 
30.  9.  1. NH Brno: SK Studénka 14:00 hod.

Fotbal - II. třída městský přebor (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
1.  9.   SK Řečkovice: Svratka B 16:30 hod. 
6.  9.   SK Řečkovice: Slatina B 17:30 hod.  
15.  9.  SK Řečkovice: Medlánky B 16:30 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal – Extraliga žen (nová hala) 
26. 9.  VALOSUN Brno: DSK Karlín 17:30 hod.

Futsal – 1. liga (nová hala) 
21. 9.  Tango Brno: Zruč n/S 20:00 hod.

Termínovou listinu na měsíc ŘÍJEN zasílejte nejpozději do 15. 9.  
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Sportovní klub Junior Judo Brno 
začíná od září 2012 tréninky judo a sebeobrany pro děti a mládež všech 
věkových kategorií v tělocvičně na Gymnáziu Terezy Novákové 2  
v Brně-Řečkovicích.
První, ukázkový trénink bude ve středu 12. 9. 2012 v 16:30 hodin.
Zároveň probíhá nábor nováčků do přípravky. První 2 hodiny pro nováčky 
jsou zkušební, tzn. zdarma.
Navrhované termíny tréninku: (definitivně bude upřesněno do konce září 
podle zájmu o jednotlivé termíny).
pondělí 18:30 - 20:30 hod., pokročilí 
středa 16:30 – 18:00 hod., přípravka
středa 18:15 – 19:45 hod., pokročilí
čtvrtek 17:00 – 18:30 hod., přípravka a pokročilí
Další informace najdete na webových stránkách klubu www.junior-judo.cz

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A VYZKOUŠET SI SVOJE SCHOPNOSTI

Kontakt: Jiří Hirsch, mobil: 731 603629
e-mail: hirschjiri@volny.cz

bASkEtbALoVá PŘíPRAVkA 
ZŠ Novoměstská, Řečkovice 
Chcete začít s basketbalem? 
Přijďte mezi nás!
Basketbalový oddíl VALOSUN KP Brno, klub s více jak  
50 letou tradicí, otevírá od září na ZŠ Novoměstská  
v Brně - Řečkovicích basketbalovou přípravku pro dívky 
i chlapce ročníku narození 1999 - 2005.  
Tréninky budou probíhat každé úterý a středu  
od 14:30 do 15:30 hodin v tělocvičně ZŠ.  
Pokud máte zájem ihned kontaktujte Petra Mazálka,  
tel.: 774 175 543, e-mail: basketmape@seznam.cz, a ten Vám pošle 
podrobnější informace. Více i na www.valosunbrno.cz

Placená inzerce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

JAZYkoVá ŠkoLA
se zaměřením na výuku angličtiny
•	 večerní	kurzy	pro	veřejnost	ve	šk.roce	2012/13		

zahajují od 17. září	
•	 rozřazovací	test	zdarma,	profesionální	přístup,		

důraz	na	konverzaci,	skupinky	již	od	4	studentů
•	 výuka	na	ZŠ Uprkova v Řečkovicích
•	 více	informací	na		www.goodbell.cz,	

nebo	na	tel.	č.	608	724	819

Šachisté pozor!
Šachisté bez registrační licence (hrající pouze pro zábavu) mají příležitost si 

zahrát šachový turnaj v kategorii neregistrovaných hráčů, při příležitosti „Roma-
nova memoriálu“ pořádaného v neděli 23. září 2012 v 9:30 hodin v Základní 
škole na Horáckém náměstí 13 v Brně-Řečkovicích. 

Neregistrovaní hráči mají k dispozici 5 kol a čas 2x30 minut na partii.
Pozvánka je zároveň nabídkou i pro výkonnostní registrované hráče, kte-

ří odehrají švýcarský systém na 9 kol řízený počítačem 2x15 minut na partii.  
Nejlepší dva registrovaní hráči základní části (9 kol) se utkají ve finále o vítěze tur-
naje při hře obřími šachy na velkoplošné šachovnici. 

Registrace od 8:30 do 9:15 hod. Vstupní poplatek činí 100,- Kč, hráči do 15 let 
50,- Kč. Přihlášky (a případné dotazy) zasílejte na email: vetrnik@vetrnik.cz
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VÍTÁME VÁS 
v novém školním roce!

Zahájení 3. září 2012 od 14:00 hod.
Dodatečné přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013  

3. – 14. září (bližší informace na webových stránkách).

Otevíráme i dramatický obor.

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

Stavění máje je nedílnou součástí programu snad všech hodů. 
A nejinak tomu bylo i při těch našich letošních Vavřineckých, oficiálně 
jednadvacátých po jejich znovuobnovení v r. 1992. V sobotu 11. srpna 
o půl desáté dopoledne se proto stárci a dobrovolníci z řad řečkovických 
a mokrohorských spoluobčanů chopili lan a kleštin a pod zkušeným ve-
dením pana Bartoňka začali zvedat 27metrovou, krásně rostlou máju 
pomalu vzhůru k nebi. O čtvrt na jedenáct bylo hotovo – mája vztyčena, 
ukotvena a mohlo začít stárkovské veselí. Ještě před ním se ale uskuteč-
nila malá pietní vzpomínka.

Není tomu tak dávno, co nás totiž opustil náš přítel a obětavý kama-
rád Vlastík Kaláb. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s dlouhou etapou 
konání našich hodů. Dokud mu to zdraví dovolovalo, byl vždy účasten 
nejenom při stavění máje, ale již dlouhé týdny před začátkem hodů pil-
ně pracoval v areálu, spravoval, co kde bylo v nepořádku nebo jen tak 
prostě uklízel. Stejně tak ho zná mnoho lidí jako zapáleného dříče, který 
odpracoval nesčetně hodin pro naši městskou část, především v oko-
lí radnice. Zvlášť dojemně proto vyzněla promluva katolického faráře  
O. Jacka Kruczka, který vyzdvihl jeho ryzí charakter a laskavou duši. A tak 
pamětní věneček, který na máju na jeho památku pověsila jeho pří-
tomná pozůstalá sestra, byl alespoň malým vyjádřením díků všech pří-
tomných. A druhý věneček, též na máju umístěný, připomínal všechny 
ostatní, kteří měli nějakou spojitost s řečkovickými hody a nejsou již také 
bohužel mezi námi. Z mnohých je možné jmenovat např. Jana Saňku, 
někdejšího místostarostu naší městské části, který měl také velký podíl 
na obnovení této tradice.

O duchovní slovo a o požehnání pro letošní hody se postarali kromě 
Otce Jacka ještě druhý katolický kněz O. Jan Pacner a náš bratr z Církve 
československé husitské, p. farář Ĺudovít Kováč. A o tom, že jejich pří-
tomnost byla pro letošní hody požehnáním, svědčí i fakt, že počasí se po 
několika sobotních přeháňkách nakonec umoudřilo a návštěvníci mohli 
strávit hezké dva dny v našem areálu.

Jiří Prchal, člen ZMČ

Prokop  GROŠOV 93 let
Anna  VORTNEROVÁ 91 let
Miroslava  ZELNÍČKOVÁ 91 let
Svatopluk  ČEPELÁK 90 let
Kristina  DRAČKOVÁ 90 let
Jan  PLEVKA 85 let
Milan  PORUBSKÝ 85 let
Vladimír  KOREC 85 let
Marie  SOUKUPOVÁ 85 let
Alena  BÍLOVÁ 85 let
Věra  OPLETALOVÁ 85 let
Oldřich  DUPAL 80 let
Miloslav  JANÍČEK 80 let
Otto  VLACH 80 let
Božena  ROSOLOVÁ 80 let

V červenci oslavili své jubileum

Helena  PUPÍKOVÁ 90 let
Marie  JAHODOVÁ 85 let
Marie  HOLUBÁŘOVÁ 85 let
Vlasta MELICHAROVÁ    85 let
Jindřiška  PETROVÁ 85 let 
Jarmila  SKÁCELOVÁ 85 let
František  KONEČNÝ 80 let
Růžena MÚČKOVÁ 80 let 
Vladimíra  KLEINOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V srpnu oslavili své jubileum

22. Erbovní slavnosti Králova Pole
Městská část Brno - Královo Pole ve spolupráci s místními  

organizacemi, občanskými sdruženími a dalšími subjekty pořá-
dá v sobotu 15. září 2012 v parku na Slovanském náměstí již  
22. ročník Erbovních slavností Králova Pole, které se každoročně 
konají u příležitosti udělení městského znaku Královu Poli v roce 
1908. 

V sobotu dopoledne se opět uskuteční prohlídka areálu bývalé-
ho kartuziánského kláštera, rekonstruovaných prostor Fakulty infor-
mačních technologii VUT Brno na ul. Božetěchova. Malá královopol-
ská galerie, která sídlí v budově radnice, připravila výstavu sochařky 
Dany Markové a karikaturistky Vlasty Mlejnkové. Podrobný program  
22. Erbovních slavností Králova Pole naleznete na 

www.kralovopole.brno.cz
ÚMČ Brno-Královo Pole

Pozvánka na Medlánecké  
svatováclavské hodové slavnosti

Dovolujeme si vás pozvat na letošní Medlánecké svatováclavské hodové 
slavnosti, které se konají o víkendu 21. – 23. 9. 2012, již tradičně v prosto-
rách Zámeckého parku na ulici Hudcova, v případě nepříznivého počasí 
se program přesouvá do Společenského centra Sýpka na ulici Kytnerova 1.  

Více informací naleznete na internetových stránkách MČ Brno-Medlán-
ky (www.eurady.cz/medlanky),  internetových  stránkách  Medlánecké  
krojované chasy (www.medlanky.cz) a dále prostřednictvím plakátů. 

Srdečně zvou pořadatelé a celá Medlánecká krojovaná chasa 2012

U máje se vzpomínalo PRoGRAM PŘEDnáŠEk PRo SEnIoRY  
nA II. PoLoLEtí 2012

Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
7. září Ing. Švelan Zdeněk  Čína 17:00
14. září Ing. Druckmüllerová Zuzana Trek kolem Dhaulagiri 17:00
21. září Doc. RNDr. Žákovská Alena Běh s indiány v Mexiku 17:00
5. října Druckmüllerová Hana Monte Rosa - ledovce 17:00
12. října Ing. Sochorec Lumír Kuba - doutníky, rum, sex 2 17:00
19. října Vlasák Jan Kavkaz - jižní svahy Gruzie 17:00
26. října Druckmüllerová Hana Pobaltím do Ruska 17:00
2. listopadu Ing. Novák Jaromír  Od rovníku na střechu Afriky 17:00
9. listopadu Mgr. Procházka Jaromír  Ze severních Čech do Německa 17:00
16. listopadu Druckmüllerová Zdena Horní Rakousko 17:00
23. listopadu Ing. Sochorec Lumír Kuba - doutníky, rum, sex 3 17:00
30. listopadu RNDr. Druckmüller Mil., CSc. Sluneční vítr 17:00
7. prosince Závěrečná beseda   17:00
Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
17. září Doc. RNDr. Žákovská Alena Mexico 17:00
1. října Kratochvíl Karel  Činnost PONS 21 v Indii 17:00
15. října Mgr. Sommerová Petra Nepál 17:00
29. října Ing. Druckmüllerová Zuzana Trek kolem Annapuren 17:00
12. listopadu Dr. Rychnovský Daniel  Zdraví seniorů 16:00
28. listopadu Ing. Šikula Josef  Putování po Peru 16:00
10. prosince  Předvánoční beseda   16:00

ÚMČ




