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Slovo starosty

Druhou významnou investicí realizovanou na 
Novoměstské je rekonstrukce tamního školního 
hřiště. Dosavadní stav hřiště a běžecké dráhy 
s asfaltovým povrchem odpovídal době výstavby 
školy samotné a skutečnosti, že dosud nebylo 
přikročeno k žádné jeho rekonstrukci. Městská 
část zadala v roce 2009 zpracování projektové 
dokumentace řešící celkovou rekonstrukci hřiště. 
Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci obou 
ploch, hřiště i běžecké dráhy, včetně podkladních 
a drenážních vrstev. Jako pochůzná vrstva byl 
navržen gumový granulát – povrch nepoměrně 
šetrnější na zatěžované klouby a svaly. Vzhledem 
k očekávaným nákladům bylo od začátku počí-
táno s případným rozdělením prací do dvou etap. 
V rámci letošní první etapy bylo na horní ploše 
umístěno víceúčelové hřiště, které může sloužit 
pro basketbal, volejbal nebo tenis. Vedle více-
účelového hřiště je vybudována ještě cvičební 

plocha s herními prvky pro děti z nižších ročníků. Zároveň bylo odstraněno stávající betonové sezení a místo něj zhotovena 
opěrná stěna. Díky této úpravě došlo k rozšíření herního prostoru. Celkové náklady 9,2 mil. korun včetně DPH jsme byli z velké 
části schopni pokrýt díky investičnímu transferu od statutárního města Brna ve výši 7 mil. korun, zbývajících 2,2 mil. korun 
činila spoluúčast městské části. Za významnou pomoc bych chtěl touto cestou poděkovat vedení města Brna. Paní ředitelce 
Barákové, panu školníku Haluzovi a celému personálu školy bych pak chtěl poděkovat za vysoké pracovní nasazení spojené se 
dvěma stavbami, které zasahovaly jak do letních prázdnin, tak do začátku školního roku.  Všem uživatelům hřiště, zejména z řad 
žáků, si dovolím popřát příjemné sportování, nechť hřiště dobře slouží.

Marek Viskot, starosta městské části

Vážení spoluobčané,

v říjnu letošního roku byla dokončena a městské části 
předána dvě významná stavební díla letošního roku, 
která byla realizována v budově a areálu Základní školy 
Novoměstská.  

Regenerace budovy školy byla financována z roz-
počtu města Brna s pomocí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Náklady na tuto akci činily 
přes 16 mil. korun včetně DPH. Práce na zateplení 
obvodového pláště a výměně oken budovy trvaly 70 
dnů a na konci tohoto procesu můžeme spokojeně 
konstatovat, že také naše druhá školská budova dostala 
vzhled a hlavně tepelně technické vlastnosti odpovída-
jící 21. století. Odhlédneme-li od nesporně významné 
estetické stránky a pozitivního vlivu barevné fasády na 
dětskou psychiku ve srovnání s panelovou šedí, pak pro rozpočet školy a městské části je samozřejmě nejvýznamnějším faktem očekávaná 
úspora za teplo, která dle údajů z energetického auditu bude činit přibližně 0,5 miliónu korun ročně. 
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K následujícímu zamyšlení mne přiměl názor jednoho  zdejšího  zastupitele 
o neopodstatněnosti existence výboru pro národnostní menšiny a de facto též 
o neexistenci moravské národnostní menšiny. 

Jako rodilý Brňan si dovoluji tomuto tématu  věnovat drobný příspěvek, 
takovou osobně laděnou sentenci s historickým nádechem. Ottův naučný 
slovník, přes svou věkovitost (rok vydání 1901) stále nejdokonalejší pozitivisticky 
koncipovaný naučný slovník,  v hesle  „Morava“ krom jiného uvádí, že Morava, 
markrabství říše Rakousko-Uherské, se prostírá v těsném sousedství Království 
českého a že jakkoliv je moravské obyvatelstvo považováno za sourodou část 
českého národa pro společné dějiny i společný spisovný jazyk i literaturu, 
je nepochybné, že byly a dodnes jsou  znatelně  patrny kmenové, zejména 
duchovní zvláštnosti mezi moravskými původními slovanskými obyvateli, a to 
mezi Slováky (Slovácko), Lechy (Lašsko), Hanáky (Haná) a Čechy. Specifika morav-
ských nářečí se udržela dodnes. Moravská písňová lidová tvorba oproti české je 
charakteristická svou  převážně mollovou tóninou.

Slované přišli na Moravu dříve jak do Čech. Říše Velkomoravská je prvním 
vpravdě vysoce organizovaným státním útvarem na území dnešní České repub-
liky. Jestliže se ve svých kulturně historických kořenech opíráme především 
o křesťanství, potom jen připomínám, že kolébkou křesťanství na historickém 
území zemí Koruny české je právě Morava, neboť právě na Moravě roku 863 
započali byzantští misionáři Konstantin (Cyril) a Metoděj svou křesťanskou misii 
u vládnoucí dynastie Mojmírovců. Po rozpadu Velké Moravy připadla Morava  
po dočasném obsazení východofranckou říší za vlády Ludvíka Němce  roku 
1029 Čechám a roku 1187 se stala markrabstvím. Poměr Moravy k Čechám byl 
upraven zejména smlouvou ze dne 6. prosince 1197; Morava byla lénem  koruny 
České, samosprávně ji řídil markrabě moravský. Jednalo se o samosprávu  správní, 
soudní i vojenskou.  Císař Karel IV.  majestátem ze dne 7. dubna 1347 vyslovil 
příslušnost Moravy (markrabství Moravského) králi českému i koruně království 
Českého a 26. prosince 1349 výslovně ustanovil dědičnost titulu markraběte 
moravského rodině svého bratra Jana. Z výrazných a zároveň moudrých 
vladařů Moravy vzpomeňme mladšího bratra císaře Karla IV., markraběte Jana 
Jindřicha, a jeho nejstaršího syna, markrabě Jošta, jenž  proslul jako výtečný 
finančník. Moravské stavy si po staletí udržely svou autonomní rozhodovací 
samostatnost. Tak příkladně po prohrané bitvě s Turky u Moháče roku 1526, 
v níž zahynul mladičký král Ludvík z rodu Jagellonců,  jímž tento královský rod 
vymřel po meči, čeští stavové přijali (zvolili) za českého krále Ferdinanda I. z rodu 
Habsburků, avšak moravští stavové ho na brněnském sněmu, jenž se konal v září 
téhož roku, za markraběte moravského nepřijali. Za právoplatnou královnu 
a markraběnku moravskou prohlásili sestru zahynuvšího krále, provdanou za 
arciknížete Ferdinanda, a to z toho důvodu, že již dříve jejímu otci, českému králi 
Vladislavu II., a jeho dědicům učinili slavnostní poddanskou přísahu.  Vzpomínám 
hrdinství moravského pluku, který dne 8. listopadu roku 1620, do jednoho vojáka 
položil svůj život před letohrádkem Hvězda v osudové bitvě na Bílé hoře. Vydání 
Obnoveného zřízení zemského ( v Čechách 1627, na Moravě 1628) císařem 
Ferdinandem II. a zejména jeho nadmíru volná interpretace v důsledcích zname-
naly  významné omezení významu zemského sněmu (současnou mluvou řečeno 
„zemského parlamentu“). V roce 1782 došlo za vlády císaře Josefa II. ke sloučení 
Moravy a rakouského Slezska  v jeden správní obvod se sídlem v hlavním městě 
Brně. Po vzniku Československé republiky roku 1918 získala Morava postavení 
země a od roku 1927 země Moravskoslezské, v čele se zemským prezidentem.  
Zemské zřízení bylo administrativně zrušeno v roce 1949, Brno ztratilo statut 
zemského hlavního města, a při reformě v roce 1960 byly opuštěny i historické 
hranice Moravy. Ani po roce 1989 nebylo státoprávní postavení Moravy nijak 
upraveno, což je i současný stav. Tolik stručné až strohé zamyšlení se nad ději-
nami Moravy.

Existuje či neexistuje moravské národnostní menšina?  Domnívám se, že 
s obyvateli české kotliny spojuje obyvatele Moravy mnohé; společný spisovný 
i literární jazyk, z větší části též společná, více jak tisíciletá  historie. Na straně 
druhé však obyvatelé Moravy mají svá neodmyslitelná specifika. Jsou jimi v rámci 
onoho historického vývoje jistá státoprávní autonomie trvající více jak devět 
století (do roku 1949) i zcela nezpochybnitelná osobitá kultura.

Jisté je, že vzhledem k uznávaným objektivním kritériím definujícím národ, 
lze obtížně prohlásit obyvatele Moravy za moravský národ, avšak domnívám 
se, že pro vymezení se jako národ je třeba vzít v potaz též ona specifika. Pokud  
existuje u části obyvatel Moravy přesvědčení o své určité výlučnosti oproti 
českému národu, odvozované právě z oněch odlišných specifik, a jejich vnitřní 
pocit zvláštní soudržnosti vůči sobě a příchylnosti k Moravě, jako ke své rodné 
zemi, potud je oprávněn názor, že se právem cítí jako Moravané, tj. jako přísluš-
níci moravské národnosti. Pokud se tito obyvatelé cítí  být příslušníky moravské 
národnosti a jsou administrativním úkonem sčítáním lidu zařazeni mezi menšinu, 
potom mají právo se k této menšině hlásit a potom je též zcela v pořádku, že 
mají svou oficiální tribunu, jež je  v mezích jejich zájmu sdružuje a  jejich názory 
publikuje. Ostatně odlišnost Moravanů a Čechů výrazně cítí Slováci. Jejich výrok, 
„Veď to nie je Čech, veď je to Moravák, brat náš.“ je výstižný, a to zrovna taky jako 
vtip, který se vyprávěl před rokem 1990 o československé hymně: „Kde  domov 
můj“ je česká hymna, „Nad Tatrú sa blýská, hromy divo bijú“, je hymna slovenská 
a moravská je ta pomlka mezi nimi. Každý nechť si učiní svůj vlastní závěr.

Dle mého niterného přesvědčení výbor pro národnostní menšiny je zcela 
legitimním nástrojem všech národnostních menšin, a to včetně Moravanů. 
A jako takový je opodstatněn.

 JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. 
      zastupitel

VIII. zasedání ZMČ se konalo 13. 10. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – září 2011,

• projednalo návrh novely vyhlášky města Brna o místních poplatcích,
• projednalo návrh vyhlášky města Brna o místním poplatku za provozo-

vaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoterminál a herní 
místo lokálního herního systému,

• projednalo návrh vyhlášky města Brna o regulaci provozování loterií 
a jiných podobných her a navrhlo městu Brnu zakázat provozování 
těchto her na celém území městské části – s výjimkou areálu nákupního 
střediska Vysočina, Novoměstské 2 a Měřičkovy 18,

• projednalo návrh novely vyhlášky města Brna, kterou se vydávají požární 
řády městských částí,

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

16. schůze RMČ se konala 19. 10. Rada:
• jmenovala členy školské rady ZŠ Horácké nám. 13 Mgr. Michaelu 

Malinovou a pana Oldřicha Gardáše a členy školské rady ZŠ Novoměstská 
21 pana Víta Pelce a pana Vítězslava Nekováře,

• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 
2011,

• projednala bytové záležitosti – zejména pronájem dokončovaných bytů 
v nástavbě na domě Žitná 7,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila darování balíčků v hodnotě do 20 000 Kč TJ Sokol Řečkovice na 

tradiční Mikulášskou besídku dne 4. prosince 2011,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

Informace ÚmČ
Zpráva z VIII. zasedání ZMČ a ze 16. schůze RMČ

MORAVA A MORAVANÉ

Chcete podnikat v zemích EU  
a nevíte kde začít?

Jednotné kontaktní místo může být  
pro Vás řešením!

Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje bezplatně informace 
týkají se: 
• podnikání v EU, EHP a Švýcarsku, 
• podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR (např. založení 

agentury práce, nestátního zdravotnického zařízení);  JKM rovněž 
zprostředkuje předání takové žádosti příslušným orgánům v ČR,

• vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska.
JKM v Jihomoravském kraji 

Magistrát města Brna 
Živnostenský úřad města Brna 

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 
Email: jkm@brno.cz 

Telefon: 542 173 344
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V tomto volebním období byl poprvé zvolen do 
ZMČ Ing. Marek Gut, který kandidoval za „Sdružení 
nestraníků“.  Ing. Marek Gut je členem ZMČ a členem 
komise kultury a informací. Řečkovické veřejnosti je 
Marek znám zejména z oblasti kultury a sportu, kde 
se dlouhodobě angažuje. Své zkušenosti a dojmy 
z nové činnosti v samosprávných orgánech obce 
sděluje v následujícím textu.

1. Co Vás přivedlo ke komunální politice?
Možná to bude znít jako fráze, ale byla to snaha 

„dělat něco pro lidi“. Také to byla trochu naivní před-
stava, že něco změníme. Dvacet let se společně s přáteli úspěšně podílíme 
na kulturním a sportovním vyžití v Řečkovicích, ať je to divadlo, cvičení pro 
nejmenší v Sokole, pořádání plesů, dětských dnů a další. Proč se neposunout 
zase o kousek dál? 

2. Překvapilo Vás něco, s čím jste nepočítal - ať v dobrém či zlém?
Například jsem netušil, do jakých detailů musí být naplánován rozpočet 

městské části. Všechno je přesně „rozškatulkováno“ na rok dopředu a sebe-
menší přesun financí na jiný účel, než byly původně určeny, musí být přesně 
zdokumentován a odsouhlasen. Zpočátku mně to připadlo jako velká byro-
kracie, ale dnes už to chápu. Jinak se vedení městské části zásadně neliší od 
vedení každé jiné firmy. 

3. Řečkovická veřejnost Vás zná z minulých let též jako aktivního účast-
níka Vařineckých hodů. Oblékáte kroj i nyní?

Ano, absolvovali jsme téměř všechny ročníky. Účast v kroji je však pouze 
část celého dění. Pokud se člověk podílí na všech činnostech, které s hody 
souvisejí, od přivezení máje na dvojkoláku, její postavení, až třeba po závě-
rečné posezení stárků ve sklípku, získá k této tradici úplně jiný vztah. 

4. Letos jste byl členem hodového výboru. Jak hodnotíte jeho činnost 
a průběh hodů?

V minulosti měla Řečkovická 13 oproti zástupcům MČ trochu odlišný 
názor na organizaci hodů. Letos se nám podařilo prosadit alespoň částečné 
změny vedoucí směrem k lepšímu a hlavně atraktivnějšímu průběhu celé 
akce. I přesto si myslím, že je stále co zlepšovat. Pozornost si jistě zaslouží 
nedělní odpoledne, které by mělo být mnohem přitažlivější. Rád bych přilákal 
více rodin s dětmi a pro ně celý program upravil.

5. Máte první rok funkčního období zastupitele za sebou - kam hodláte 
napřít maximum svého úsilí? 

Realita je taková, že zastupitelé, kteří se ocitnou na straně opozice, mají 
docela malou možnost dění v městské části nějak zásadně ovlivnit. Rozhodně 
budeme společně s kolegou Jirkou Růžičkou mít snahu kontrolovat jednotlivá 
rozhodnutí rady a zastupitelstva a prosadit naše názory alespoň v rámci 
jednotlivých komisí a výborů. Především však chceme používat zdravý rozum. 
Například v poslední době mě zaujal problém absence přechodu pro chodce 
na Družstevní ulici, jehož realizace je z pohledu Odboru dopravy Magistrátu 
města Brna a Policie ČR nepotřebná.

Marku, děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor připravil RNDr. Ivan Koláčný

Na kus řeči s MARKEM GUTEM

Historie železniční tratě vedoucí přes Řečkovice a Mokrou Horu 
aneb rychlíkem přes Řečkovice do Prahy (2. část, dokončení z minulého čísla)

Mnichovský diktát z podzimu 1938 postavil československé železnice do 
svízelné situace. Tím, že hlavní trať  Brno - Praha přes Českou Třebovou a Par-
dubice procházela u Svitav přes území zabrané nacistickým Německem, došlo 
k narušení plynulosti železničního spojení na území naší republiky. Již v listo-
padu 1938 byl proto československou vládou vypracován a následně schválen 
plán přestavby československé železniční sítě, jehož základní myšlenkou bylo 
vybudování nové železnice z Brna do Prahy přes Vysočinu. Mělo se jednat 
o dvojkolejnou trať, která v úseku Brno-hlavní nádraží – Židenice – Královo Pole 
– Řečkovice – Kuřim – Tišnov měla současně nahradit v té době již nevyhovující 
jednokolejnou trať Brno – Tišnov (tzv. Tišnovku). 

Vlastní stavba této nové železnice byla zahájena v prosinci 1938 u Po-
hledských Dvořáků, současně z druhé strany se začalo s výstavbou železnice 
z Čáslavi do Havlíčkova Brodu, kde mělo dojít k propojení této nové tratě Brno 
– Praha, sloužící pro osobní, rychlíkovou i nákladní dopravu. Stavba v úseku 
Brno – Havlíčkův Brod měla být hotova za 2 roky a počítalo se se zaměstnáním 
cca 25 000 dělníků. Pracovní síly měly poskytnout mj. tehdy zřizované pracovní 
tábory pro nezaměstnané, rozšířené navíc o tisíce českých uprchlíků ze zabra-
ného pohraničního území.

Jednalo se přitom o trať technicky velmi náročnou, s 8 tunely v celkové délce 
2396 m a s řadou velkých mostů a viaduktů. Největším inženýrským dílem na 
této trati se stal betonový viadukt u Dolních Louček, dlouhý 282 m a vysoký 46 m. 
Rozpětí jeho největšího oblouku činí 120 m a je současně nejdelším mostním 
obloukem v České republice. Po okupaci zbytku Československé republiky v roce 
1939 německé okupační orgány zasypávaly stavební správu četnými zákazy 
a nařízeními. Původně měl mít tento viadukt ocelové pilíře, ale Němci v roce 
1940 – v rámci šetření oceli pro válečné účely – nařídili přepracovat návrh na 
konstrukci mostu ze spojitých železobetonových pilířů. Další nařízení, týkající 
se železničních tunelů, se paradoxně v budoucnu projevilo příznivě. Na příkaz 
Berlína totiž v roce 1941 nařídilo ministerstvo dopravy razit tunely se zvětšeným 
průřezem Deutsche Reichsbahn pro elektrifikované tratě. Tři tehdy již rozesta-
věné tunely mezi Tišnovem a Křižanovem musely být na nový profil upraveny, 
ostatní se tak již razily od začátku, takže při pozdější elektrifikaci v 60. letech 
minulého století nebylo třeba tunely zvětšovat. 

V důsledku vzniku Protektorátu Čechy a Morava a následně vypuknutí 2. 
světové války v roce 1939 však byla stavba této železnice, postupující jen velmi 
pomalu a strádající nedostatkem pracovníků a strojů, v roce 1943 zastavena. 
V závěru války byly tři tunely v úseku mezi Tišnovem a Křižanovem (v délce 633, 
314 a 531 m) německými okupanty upraveny na podzemní továrny s názvem 
Diana, kde se vyráběly německé bojové letouny Messerschmitt Bf 109. Jejich 
výroba sem byla přesunuta z Rakouska, kde se stávala častým terčem spojenec-
kých náletů.

Po skončení války se Československá železniční správa nejprve snažila 
o dobudování železničních tratí již dříve rozestavěných. V roce 1946 se na 
rozestavěné úseky 119 km dlouhé tratě Brno – Havlíčkův Brod vrátily podniky, 

které zde pracovaly před válkou. Na 
konci roku 1948 byly všechny soukromé 
stavební firmy znárodněny a jako takové 
začleněny do nově vytvořeného národ-
ního podniku Československé stavební 
závody. Část této nové dvojkolejné želez-
niční trati byla zprovozněna v roce 1953, 
zbytek dokončilo v letech 1953 – 1955 
Železniční stavitelství Brno. A 15. dubna 
1958 byl zahájen dvojkolejný provoz v celém úseku trati.

Na základě usnesení československé vlády byly v roce 1964 zahájeny přípravy 
k elektrifikaci této trati střídavým proudem 25 kV, 50 Hz. V srpnu 1966 se začalo 
s napěťovými zkouškami a kolaudací troleje. Pravidelný provoz elektrických 
lokomotiv byl zahájen 7. listopadu 1966. Díky elektrifikaci byly na tuto trať v 70. 
a 80. letech minulého století převedeny všechny mezinárodní rychlíky a expresy, 
cesta z Brna do Prahy trvala na této trati cca 3:20 hodin. 

Dne 11. prosince 1970 došlo na této trati k železničnímu neštěstí. Došlo 
k vykolejení mezinárodního rychlíku R75 Panonia, jedoucího z Východního 
Berlína do bulharské Sofie, na viaduktu přes Libochůvku v Kutinách, při němž 
přišlo o život 33 cestujících. Rychlík se střetl s vykolejenými nákladními vozy 
protijedoucího vlaku, do něhož předtím narazila samostatně jedoucí lokomo-
tiva. Z mostu se tehdy zřítily dva vozy rychlíku. Tato událost se stala impulzem 
pro rozsáhlou modernizaci zabezpečovacího zařízení. Dosavadní mechanické 
staniční zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno reléovým a úseky mezi stanicemi 
byly vybaveny obousměrným univerzálním automatickým blokem.

Železnice, vedoucí přes naši městskou část, slouží v současnosti zejména 
k osobní, nákladní a vnitrostátní rychlíkové dopravě. Její výhodou je, že některé 
vnitrostátní rychlíkové spoje Brno – Praha zastavují také na nádražích Brno-
Královo Pole, Kuřim či Tišnov. Lidé, žijící v této oblasti, kteří cestují např. služebně 
do Prahy a zpět, tak nemusejí nutně nastupovat do rychlíku jenom na brněn-
ském hlavním nádraží. V současnosti se připravují stavební studie na rekonstrukci 
a modernizaci nádražních budov Brno-Královo Pole a Kuřim, které patří v rámci 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje k nejdůležitějším 
dopravním přestupním uzlům. V létě pak tuto trať využívají turisté a výletníci 
jezdící na Vysočinu na výlety či na hřiby do tamních hlubokých lesů, v zimě zase 
převážně běžkaři a milovníci dalších zimních sportů. 

V 90. letech minulého století došlo k modernizaci a elektrifikaci původní 
trati Brno – Praha, vedoucí přes Českou Třebovou a Pardubice. Na ni byl poté 
přeložen provoz všech mezinárodních rychlíkových spojů (Hungaria, Slovenská 
strela) a moderních vlakových souprav typu Pendolino. Hlavním důvodem byla 
skutečnost, že v České Třebové se nachází důležitý železniční dopravní uzel, na 
nějž navazují další důležité mezinárodní spoje, čímž došlo k dopravnímu odleh-
čení železniční trati vedoucí přes Vysočinu.

Jan Jandl
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Koncert skupin DNA - Dej Nám Akord a MOŠNY 
20. listopadu 2011 v 17:00 hod.  

Sbor Páně CČSH, Vážného 6

Při posledním koncertu skupiny DNA - Dej Nám Akord ve Sboru Páně 
jsme nabídli, že v případě vydání nového CD této sympatické skupiny ji 
rádi ve Sboru uvítáme i s jejími hosty při koncertu, který bude věnován 
uvedení tohoto nového CD.

Tento slib plníme a zveme Vás na jediné letošní společné vystoupení 
brněnské vokální skupiny Mošny s akapelovou skupinou DNA - Dej 
Nám Akord při příležitosti uvedení nového CD „Black&Black - africké 
písně a černošské spirituály“ skupiny DNA - Dej Nám Akord.

Na koncertě zazní v sedmi jazycích - mimo jiné i v češtině - nejlepší 
písně z repertoáru obou skupin. Večerem bude provázet host – překva-
pení večera.

Zveme proto srdečně na tento koncert nejen příznivce spirituálů, ale 
všechny, kteří mají rádi dobrou a nevšední hudbu.

Rezervace vstupenek na tel.: 776 032 149. Doporučené vstupné: 
60,- Kč.

1. 11. 1781     Veřejné osvětlení v Brně
* 1. 11. 1881   Karel Urbánek  - výrazná herecká osobnost brněnské činohry, tvůrce hrdinských i cha-

rakterních rolí českého i světového repertoáru, režisér a inscenátor širokého repertoárového 
spektra  

+ 2. 11. 2004   Libuše Lomská  - sportovkyně-atletka (sprinty, štafeta 4 x 200 m, překážky), účastnice 
OH 1948 v Londýně, mistryně republiky a držitelka českých rekordů  

2. 11. 2001     Rozšíření hřbitova v Brně-Řečkovicích   
* 3. 11. 1898   Antonín Laštovička - sportovec-kopaná, reprezentant ČSSR  
3. 11. 1883     Otevření Ústředního hřbitova města Brna   
4. 11. 1899     Slavnostní otevření České vysoké školy technické v Brně   
6. 11. 1918    Slavnostní převzetí správy města Brna do českých rukou   
6. 11. 1860     První česká beseda v Brně
+ 7. 11. 1989     Jan Skácel - básník  
* 11. 11. 1930     Antonín Moskalyk - filmový a televizní režisér  
+ 13. 11. 1912    Tereza Nováková - spisovatelka, redaktorka a podporovatelka ženského hnutí  
+ 16. 11. 1998 Ludvík Daněk - sportovec-atlet, diskař, trenér a činovník, olympijský vítěz v hodu 

diskem z roku 1972 Mnichově, mistr Evropy z roku 1971, světový rekordman z let 1964 
(64,55 m) a 1965 (65,22 m), 2x překonal evropský a 9x čs. rekord (67,18 m - rok 1974), 
mnohonásobný mistr republiky a čs. reprezentant  

+ 16. 11. 1971    Josef Kainar - brněnský básník, dramatik  
+ 17. 11. 1986    Laď ka Kozderková - herečka a zpěvačka  
* 18. 11. 1907     Gustav Nezval - český divadelní a filmový herec  
20. 11. 1945     Odchod Rudé armády z Brna   
* 20. 11. 1926  Miloš Axman - sochař v Brně
+ 24. 11. 1571 Jan Blahoslav - český humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty 

bratrské  
* 24. 11. 1934     Václav Pantůček  - sportovec - hokej, jedna z legend brněnského a československého 

hokeje  
+ 26. 11. 1939    Arne Novák - literární historik a profesor literatury na FF MU v Brně  
* 27. 11. 1876     Viktor Kaplan - strojní inženýr - profesor na německé technice v Brně  
* 28. 11. 1911     Václav Renč - básník, redaktor, dramatik, překladatel  

Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

Kalendárium  
významných osobností a událostí měsíc LISTOPAD

GYMNÁZIUM ŘEČKOVICE – Terezy Novákové 2

Pondělí 7.11.2011 v 16.00
PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., PhDr. Milena Šipková, CSc.  
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku
  

Pondělí 7.11.2011 v 17.00
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.  
Fonografické nahrávky Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků z let 
1909-1912  

Úterý 8.11.2011 v 10.00
Mgr. Martin Novák, Ph.D.  
Čas pravěkých lovců - film

Úterý 8.11.2011 v 16.00
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.  
Náš vnitřní čas a jak s ním žít v souladu

Středa 9.11.2011 v 16.00 
Mgr. Alexandr Ač, Ph.D.  
Globální oteplování: jsme blízko bodů zvratu klimatického systému?

Středa 9.11.2011 v 17.00 
Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.  
Proč a jak studovat africké hlodavce? 

Čtvrtek 10.11.2011 v 16.00 
Doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  
Molekulární psychiatrie: o biologických příčinách psychických 
poruch

Motto:
„VĚDA PRO ŽIVOT“

Pokrok se odvíjí od nových poznatků.
Život nám předkládá mnoho otázek, 

věda umožňuje na ně nacházet odpověď.

Akademie věd České republiky zve všechny příznivce vědy na  
11. týden vědy a techniky. 
Studenti středních a vysokých škol i široká veřejnost budou mít příleži-
tost seznámit se s nejnovějším vědeckým výzkumem a během jednoho 
týdne se dozvědět víc o vědě a vyzkoušet si její přitažlivost.
Na organizaci Týdne vědy a techniky se podílí také Gymnázium 
Brno-Řečkovice. 

Podrobnosti na:  
www.brno.avcr.cz 

www.tydenvedy.cz

Brno, 1.-11. 11. 2011
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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

Nabízíme volná místa v následujících kroužcích:
Body nad mind: Cvičení pro ženy, pondělí 18.00 – 19.00 hodin.
Mineralogický kroužek pro začátečníky:  
pondělí 15.30 – 16.30 hodin.
Rybářský kroužek: úterý 17.00 - 18.00 hodin.
Loutkové divadlo Větrník: středa 15.30 – 17.00 hodin.
Vlčí stopa: čtvrtek 16.00-17.00 (děti 1. -3. třída)  
nebo 17.00 – 18.30 hodin (děti od 4. třídy)
Mlsné jazýčky: čtvrtek 1 x za 14 dnů v 15.30 až 17.30 hodin.
Výtvarka pro předškoláky: úterý od 16.00 do 17.00 hodin.

NOVINKA:
Šachový kroužek pro děti od 2. tříd.
V úterý od 18.15  - 19.15 hodin. Cena 400,-Kč/ pololetí.
Vedoucí: Ing. Zdeněk Vojáček

AKCE PRO VEŘEjNOST:
Křeslo pro hosta v pátek 11. listopadu od 18.00 do 19.00 hodin.
Se svými dojmy „Jak se žije na Islandu“ se s vámi podělí paní Libuše 
Mitrengová. Vstupné na akci: 25,-Kč. Součástí akce bude malá 
tombola, čaj a káva na občerstvení.

Martinské dílničky s překvapením v sobotu 12. listopadu od 9.00 
do 13.30 hodin.
Tradiční akce pro děti od 9.00 do 12.00 hodin. Výběr ze 7 stanovišť 
– pečení dobrůtek, výroba světýlek a další aktivity. Po dílničkách 
přijede svatý Martin na koni. Bude možnost svezení na koníčku.
S sebou: přezůvky, svačinu, peníze na materiál a případnou jízdu na koníč-
kovi. Postačí 200,-Kč na vše, co bude v nabídce.  Na akci není třeba hlásit 
se předem.

Výstava a burza šité hobby tvorby s dílničkami pro děti i dílnou pro 
dospělé  v sobotu 19. listopadu od 10.00 do 16.00 hodin.
Prodejní přehlídka tvorby švadlenek, možnost zakoupení originálních 
dárečků pod stromeček, vstupné 20,-Kč. Děti zdarma, pouze poplatek za 
výtvarné dílny.
Dílničky pro děti i dospělé: brože z plsti, přáníčka z rouna a papíru, mozai-
kové obrázky z kůže a další. Materiál na dílničky: výběr ze stanovišť – max. 
200 Kč.
Pedigová dílna pro dospělé pod vedením Ivy Štěpánkové, 10.00 až 14.00 
hodin. Cena 200,-Kč. Na dílnu pro dospělé se přihlaste do 16.11.

Adventní sobota 26. listopadu 
Dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.
Dílničky pro děti: výroba vánočních dekorací. (max. 150,-Kč na materiál).
Tvorba adventních věnců – dospělí. Cena 110,- Kč - věnec bez korpusu.
Věnec s korpusem: 130,- Kč.
Odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.
Tvorba adventních věnců – dospělí.
Materiál na výzdobu věnců si můžete přinést nebo zakoupit u nás. Část 
materiálu na věnce poskytneme.
Na adventní věnce je nutno se nahlásit nejpozději do středy 23.11.
Kontakt: Psotová 732 32 54 57, Pospíšilová 739 283 230.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4

pobočka cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

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

Vyhlašujeme nové kurzy!
ŠPERKAŘSTVÍ -  středy 1x za 14 dní, 16:30-18:30 hodin. 
Možnost i jiných technik. Lektorka Andrea Hendy: 777 620568, 
andrea.hendy@seznam.cz.

SCRAPBOOKING – středy 1x za 14 dní, dopoledne s možností 
hlídání dětí  (9:00 - 11:30)

Dále každou 3. středu v měsíci (18:00 - 20:00 hodin). 16. 11. 2011  
KALENDÁŘE A jEjICH DOTVÁŘENÍ 
Podrobnější informace na našich www a kontaktu v hlavičce.

Srdečně zveme veřejnost na tyto akce:  
Pokud není uvedeno   jinak,  hlaste se na výše uvedeném kontaktu 
minimálně 3 dny předem. 

KERAMIKA na dané téma každou 2. středu v měsíci:  
(18:00 - 20:00 hodin) 9.  11. 2011  AROMA LAMPA

VÝSTAVA A BURZA ŠITÉ HOBBY TVORBY ŠVADLENEK 
S VÝTVARNÝMI DÍLNAMI PRO DĚTI 19. 11. 2011 v sobotu,  
(10 - 16:00 hodin).  Spoustu dárečků a inspirace na vánoce! 
Akce se bude konat v CVČ Mateřídouška, Gromešova 1,  
Brno- Řečkovice.

ADVENTNÍ VĚNCE 
26.11.2011 v sobotu, (9:30 - 11:30 hodin), materiál na tvoření  
v ceně. Cena: 250,-Kč. 

          zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER
9. listopadu 2011 v 18.00 hodin v sále školy.

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

29. listopadu 2011 v 18.00 hodin.

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

Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního souboru
ISKERKA  BRNO

vás srdečně zve na předvánoční koncert   

 „NA LIDOVÚ  NOTEČKU“
v Kulturním  centru  SEMILASSO  Brno – Královo Pole

Palackého třída 126, Brno – Královo Pole

neděle 27. 11. 2011  ve 14,00 hodin
Účinkují dětské folklorní soubory z Brna: 

Jánošíček, Ondrášek, Slováček, Komíňáček, Vrčka,  
Líšňáček a Iskerka

Základní škola Brno-Královo Pole, Slovanské náměstí 

Vstupné: příspěvek na náklady koncertu: dospělí  30,- Kč
Děti mají vstup zdarma
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AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936

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

POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.  
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165

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

MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181

BYTOVÁ jÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.  
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.  
Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

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

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

MASÁŽE od zdravotníka-nízká cena a vysoká kvalita-300 Kč/hod. 
Aleš Háp, Horácké náměstí 3, tel.: 774 945 771

ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál, tel.: 602 550 175,  
www.aisakurzy.cz

FITKO jANA - od září opět lekce pilates, pilates pro začátečníky, power jogy, 
zumby a aqua aerobicu. Těší se na Vás kvalifikované lektorky. 
Lekce bez rezervace, již od 55.-Kč.  www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970

PSYCHOLOG. TERAPIE EFT. www.eft-moje-volba.cz  Tel.: 608113890

www.photokids.cz - Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů,  
m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady

PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební a instalatérské 
práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli první a nejsme ani největší 
tak o to více nám záleží na Vaší spokojenosti.  
www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322

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

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

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 605553207, 549273655

AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.  
Výkup aut, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04

NOVĚ otevřený bio kosmetický salon Tabia beauty nabízí ošetření pleti Bio 
Eminence a Oléanat, čištění ultrazvukem, nové neurostimulační masky - JEN 
U NÁS - prodloužení  řas, masáže, prodej produktů Manufaktura a Topvet, 
výklad karet a numerologie, prodej stříbrných šperků Swarovski  i svatební sady, 
náramky na míru, šperky z říčních perel. Palackého tř. 45, Kr. Pole,  zastávka 
Husitská, nová pasáž, salon Tabia beauty,  tel : 734 610 934

PRONAjMU GARÁŽ v rod. domku v Řečkovicích. Tel.: 549272054

VYMĚNÍM OB 1+0 s balkonem ve St. Lískovci 34 m² za OB 1+1 
nebo 2+kk v Řečkovicích, nájemné 3200,- Kč + služby. Byt nejde do privatitace. 
Tel.: 731 268 133

DOPRAVA PRO SENIORY-odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

DOUČÍM anglický jazyk. Tel.: 605 371 425

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

HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY. Stačí 10 minut 2-3x týdně, abyste zhubli, zpevnili své 
tělo, odstranili celulitidu a BOLESTI ZAD.  
Na vibračním posilovacím stroji pouze stojíte! Najdete nás v provozovně  
kadeřnictví Bunová, Měřičkova 18, Brno.  
Objednávky na: 724 135 065

BD nabízí k prodeji do OV byt 1+1 s lodžií, o výměře 44,1m².  Byt se nachází  
v 8. patře panelového domu v Brně-Řečkovicích,  ul. Horácké náměstí.  
Místnosti mají samostatné vstupy z chodby, předsíň 7,1 m²,  
samostatné WC 0,9 m², koupelna s vanou 2,6 m², komora 2,8 m²,  
pokoj 18,7 m², kuchyně 12 m². K bytu patří sklepní kóje. Byt je ve standardu, 
udržovaný, nezařízený. Umakartové jádro, vana, umyvadlo.  
Stupačky jsou v plastu. Měřiče na teplou, studenou vodu a měřiče tepla.  
Měsíční náklady do fondu oprav cca 838,- Kč (bez služeb, vody, tepla,  
elektřiny, plynu). V domě  jsou tři výtahy a rampa pro vozíčkáře. Nové  
balkony, plastová okna, zateplení, probíhá rekonstrukce dvou výtahů 
a vstupních portálů, před domem je velké parkoviště. V bezprostřední 
blízkosti je zastávka MHD, zdravotní středisko, nákupní středisko, 
pošta, MŠ, ZŠ. Volný ihned. Cena: 1.450.000,- Kč.  
Kontakt: 773 230 325, e-mail: marsalkova@hornam.cz

PRODÁM  cihl. byt 3 + 1, lodžie-89 m² ve „starých“ Medlánkách, 
cena 2,960.000,- Kč, bez RK, tel. 723 764 404

PRONAjMU garáž na Mokré Hoře, tel. 605 951 298 (po 17 hod) 

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY pro domácnosti i firmy - stavba PC, servis, 
prodej příslušenství a spotřebního zboží, sítě WiFi i kabel. 
Telefon: 722 748 170,  www.error-servis.cz, Banskobystrická 6

KOUPÍM  2+1 v Řečkovicích, může být i panel. Nabídku od vlastníka.  
Tel.: 603 104 983

PLACENÁ INZERCE

Placená inzerce

Banskobystrická 176 (terasa supermarketu Billa), 
BRNO – Řečkovice
OTEVŘENO: po – pá   7.00 – 21.00 hod.
tel.: 530 310 765, mob.: 739 654 593
www.subrina-studio.cz

» nové trendy v barvě, střihu a melíru
» prodlužování vlasů metodou HAIRDREAMS
» revoluci v léčebné kúře vlasů URS
» komplexní změnu image

NABÍZÍME OKOUZLETE 
KRÁSNÝM 

ÚČESEM

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 
NA RADNICI

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Vás srdečně zve 
na představení pro děti, které se uskuteční v úterý 29. listopadu  
v 16:00 hodin na řečkovické radnici, Palackého nám. 11, Brno. 

Děti se mohou těšit  na pohádku „Sindibádova dobrodružství“ 
v podání divadla Koráb. Odehrává se v orientálním světě a je 
napsána na motivy pohádek tisíce a jedné noci a je  současně 
inspirována neméně známým filmem Sindibád. 

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 
Odbor soc. věcí, zdravotnictví a kultury 

UMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Dovolujeme si vás pozvat do nově upravených prostor 
Montessori Centra na společné programy pro rodiče a děti, 
Školičku pro děti 3 - 6let i program pro školáky. V průběhu 
programů děti s využitím montessori pomůcek poznávají okolní 
svět a přírodní zákonitosti, procvičují si praktické dovednosti. Jsou 
přirozenou cestou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti.

Rodičům a pedagogům nabízíme přednášky a kurzy zaměřené 
na přirozenou výchovu a osobnostní rozvoj.

Lenka Komárková, Montessori

ječná 29a, Brno-Řečkovice
tel.: 732 859 257
e-mail: info@ montessori-brno.cz 
www.montessori-brno.cz
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LISTOPAD:
Fotbal - II. třída městský přebor (fotbalové hřiště na Novoměstské)
5.11. SK Řečkovice : Líšeň C 14:00 hod.
12.11.   SK Řečkovice : MCV Brno 13:30 hod.  
dorost - I. třída krajská soutěž
5.11.  SK Řečkovice : Lipovec 11:45 hod.
12.11.   SK Řečkovice : Letonice 11:45 hod.
Badminton – 4. liga (Yonex aréna Jehnice)
5.11. BC SmartLife Řečkovice B : Kometa Brno B 11:00 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
12.11.   VALOSUN Brno : Slovanka MB 16:30 hod.
- Středoevropský pohár CEWL:
2.11.   VALOSUN Brno : Kara Trutnov 17:30 hod.
23.11.   VALOSUN Brno : CSM Satu Mare 17:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
19.11.  SG Brno : Frýdek-Místek 16:00 hod.
21.11.  KP Brno : Prostějov 20:30 hod.
26.11.  SG Brno : Šternberk 16:00 hod.
26.11.  KP Brno : Olomouc 18:30 hod.
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
19.11.  HK KP Brno : HCG Zubří 17:00 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
11.11.   Tango Brno : Kladno 19:30 hod.
22.11.   Tango Brno : Pardubice 18:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
13.10. Bulldogs Brno : SSK Future 17:00 hod.
27.10. Bulldogs Brno : Tatran Střešovice 17:00 hod.

Termínovou listinu na měsíc PROSINEC zasílejte nejpozději do 12. 11. na 
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Romanův memoriál s matovým závěrem
6. ročník šachového turnaje „Romanův 

memoriál“ na paměť mladého šachisty 
Romana Řezáče z Řečkovic, jemuž osud 
nedopřál hrát své přirozené tahy života 
a dal mu svým krutým způsobem projevu 
životní mat, znovu připomněl Romanův 
rytířský boj se zlou nemocí prostřednictvím 
královské hry.

Turnaj se hrál v sobotu 1. října 2011 
v kultivovaných prostorách řečkovické 
Základní školy na Horáckém náměstí, 
partnera akce, která v duchu svého poslání 
přispívá k propagaci šachu coby prostředku výchovy a vzdělávání mládeže.

Romanův memoriál je charakteristický a zároveň i atraktivní svou podobou 
finále ve hře na velkoplošné šachovnici s obřími figurami.

Velkým překvapením turnaje byl teprve dvanáctiletý žák Benedikt Hofírek 
z Lokomotivy Brno, který porazil i několik předních hráčů turnaje, na čele s loň-
ským vítězem! Tento ještě ani ne mladík, je už nyní nejenom předmětem zvýšené 
pozornosti pro výkonné hráče, ale i možnou budoucností 64 šachových polí.

Švýcarský systém na 9 kol s 2 x 15 minutami na partii vyčlenil dva 
nejúspěšnější hráče, kterými byli mezinárodní mistryně Věra Medunová 
a mistr FIDE David Holemář. 

Prvenství v devítikolové základní hře skýtalo výhodu finálové hry s bílými 
figurami. 

Tuto možnost zřejmě trochu prokalkuloval 
dvojnásobný vítěz turnaje David Holemář něko-
lika taktickými remízami, které jej díky dobrovolně 
odevzdaným bodům v nerozhodných partiích 
předurčily být ve finále oním „černým vzadu“. 

Hra na velkoplošné šachovnici je výrazně 
odlišným specifikem oproti standardním rozměrům 
šachového plátna a figur určených pro hru na stole. 
Ztíženou roli hraje odlišný úhel pohledu, jakož 
i větší vzdálenost prováděných tahů.

Připočteme-li hmotnost figur a jejich přenášení, 
nutnost fyzického pohybu po šachovnici a rovněž 
vzdálenost časomíry od hrací plochy, dostaneme 
výslednici univerzálního šachisty v psychickém i fy-
zickém náhledu.

Oba dva finalisté drželi dlouhou dobu vyrovnanost hry do té doby, než se 
Davidu Holemářovi podařilo obsadit strategickou kótu šachového středu, z níž 
vedla cesta k pěšcovému úniku a ke směně za dámu. 

Šachová lady černobílých polí nevzdávala boj ani za této pozice a oba 
dva hráči předvedli v soutěžních partiích již málo vídaný závěr do matového 
zakončení.

Věra Medunová tak obsadila celkové druhé místo a stala se první ženou, která 
hrála finále tohoto turnaje.

David Holemář tímto prvenstvím dosáhl svého třetího vítězství a je prozatím 
jediným, který získal v Romanově memoriálu šachový hattrick.

Jiří Řezáč z Větrníku
Mistrovství Řečkovic a Mokré Hory v plavání 
V sobotu 26. listopadu se ve Sportareálu Družstevní bude konat historicky 1. mistrovství 
Řečkovic a Mokré Hory v  plavání. Je určeno všem věkovým skupinám, všem výkon-
nostním úrovním… zkrátka všem, kteří chtějí bojovat se zimní leností. Zúčastnit se může 
kdokoli, ale do oficiálního pořadí  budou zařazeny jen výkony závodníků, kteří mají trvalé 
bydliště na území MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Přihlášky na místě v den konání, doklad 
prokazující trvalé bydliště na území MČ s  sebou. Pro obyvatele Řečkovic a Mokré Hory 
vstup ZDarMa! Každý účastník dostane drobný dárek. Více informací naleznete na 
www.druzstevni.cz a ve vstupní hale Sportareálu. Akce probíhá pod záštitou starosty 
MČ Brno Ř ečkovice a Mokrá Hora pana Mgr. Bc. Marka Viskota.

Stále trvá možnost zakoupení populárních dárkových poukazů, které můžete využít jak 
na plavání, tak na všechny aktivity ve fitness. Využijte nákup vícenásobných vstupenek 
s  dotací od zdravotní pojišťovny nebo čerpání služeb prostřednictvím FKSP vašeho za-
městnavatele. Nenechte své příspěvky propadnout!

Každý platící návštěvník Active fitness má stále možnost si každý den zakou-
pit vstupenku do bazénu za zvýhodněnou cenu 30 Kč. Vstupenka platí do hodin 
určených veřejnosti a je nutné ji využít v den jejího zakoupení.

V active fitness máme novou sportovní aktivitu i pro naše nejmenší. Zumba 
tomic – zumba pro děti je program vytvořený speciálně pro děti. Tento pro-
gram je určený dětem věkové skupiny od 4 do 10 let. Zumba tomic je každou 
neděli od 16:00 a každou středu od 15:30 hodin.

Zahájení oslav 150. výročí 
založení SOKOLA  

v naší sokolovně
Rok 2012 je významným rokem 

pro naši českou (historicky vzato 
československou i světovou) sokol-
skou obec. „150 LET V POHYBU“ 
je ústředním heslem všech oslav, 
které vyvrcholí XV. všesokolským 
sletem v Praze, který se bude konat 
v červnu 2012. Je již dlouholetou 
hezkou tradicí, že tato nejvýznam-
nější sokolská akce začíná křtem 
kolíků Sletové štafety. Děje se tak 
v některých tělocvičných jedno-
tách, ale ve všech 42 župách po 
celé naší republice tak, že během 
dvou dní všechny dorazí do ústředí 
České obce sokolské - Tyršova domu 
v Praze. 

Tohoto slavnostního aktu se v naší sokolovně, v páteční krásný podvečer 
23. září t. r., dále zúčastnili zástupci ostatních devíti jednot naší župy Dr. Jindry 
Vaníčka, její starosta, oba místostarostové a župní náčelnictvo. 

Se štafetovým kolíkem starosta Jiří Růžička, 
náčelnice Marie Mlýnková  
a místostarosta Jan Bartoněk



KULTURA
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Barevný svět Jany Špačkové
Kdo si najde chvíli času a má připo-

jení počítače k internetu, má výtečnou 
příležitost seznámit se již v předstihu 
s tvorbou naší listopadové výtvarnice 
Jany Špačkové. Tato všestranně nadaná 
výtvarnice, náležející k mladší gene-
raci brněnské výtvarné scény, našla 
svoje životní uplatnění v nejrůznějších 
odvětvích výtvarné činnosti – počínaje 
malbou, přes kresbu, tvorbu mandal 
až po půvabné velikonoční kraslice či 
vánoční i velikonoční perníčky.

Od svých patnácti let se soukromě 
vzdělávala v malbě u akad. malířky 
M. H. Heindlové, později vystudovala 
výtvarnou výchovu na Pedagogické 
fakultě MU v Brně. Dnes se může bez 
obav pochlubit půvabnými olejomal-
bami snových krajin, obrazy s prvky 

symbolismu, ilustracemi k dětským pohádkám a řadou dalších obrazů a obrázků, 
včetně žánrových fotografií.

Na procházku Barevným světem Jany Špačkové můžete spolu s námi vykročit 
již v pátek 4. listopadu v 17 hodin na vernisáži výstavy, která potrvá do 
neděle 13. listopadu a bude otevřena v obvyklý čas - v pracovní dny od 14 do 17 
hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Ivan Koláčný

Benefiční Koncert pro Vážku
Vážení a milí spoluobčané, srdečně vás zveme na „Koncert pro 

Vážku“, který je věnovaný Diakonii Brno. 
Toto středisko poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem posti-

ženým Alzheimerovou chorobou tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším 
způsobem života navzdory svým handicapům. 

Záštitu nad tímto koncertem převzal 1. místostarosta MČ Brno-Královo 
Pole  pan Daniel Valenta.

Na koncertě, který se uskuteční 22. 11. 2011 v 18 hodin v ZUŠ  
V. Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70, vystoupí děti od 6 do 18 let. 

Přijďte je podpořit a vytvořit pouto napříč generacemi!

                     Jana Sapáková, ředitelka školy

Rudolf  ALBRECHT 100 let
Valerie  KAŠTÁNKOVÁ   97 let
Miroslava  HAJMANOVÁ   92 let 
Oldřich  KOTOUČEK   90 let
Stanislav  ČERNOVSKÝ   85 let 
Ludmila  KOBZOVÁ            85 let 
Marie  KOPEČKOVÁ    85 let 
Anna  TRNEČKOVÁ    85 let 
Ladislav  BLATNÝ    80 let 
Marie  TVARŮŽKOVÁ    80 let
Růžena  SLAVÍČKOVÁ    80 let
Vilemína  HÁJÍČKOVÁ    80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V říjnu oslavili své jubileum
Pro svůj pořad mluveného slova a scénické hudby pro kytaru zvolili Alfréd 

Strejček a Štěpán Rak název, vycházející ze tří pilířů křesťanství – víra, láska a  
naděje. Od starotibetských lamaistických pravd, přes antické filosofy, bibli, stře-
dověké učitele církve až po klasické spisovatele 20. století – takový byl sled skvěle 
seřazených myšlenek, sentencí a pasáží z uvedených pramenů. Ty dokázali Alfréd 
Strejček spolu se Štěpánem Rakem přetvořit ve vynikající pořad, který dokázal 
oslovit každého. 

Jiná je naděje pro člověka mladého a starého, jiná pro zdravého i nemocného, 
jiná pro muže i ženu.  Díky hereckému mistrovství Alfréda Strejčka i jeho vlastním 
osudovým peripetiím vyzněly myšlenky velkých osobností v jeho podání nejpře-
svědčivěji. Na mě osobně nejvíce zapůsobila Modlitba starého muže z pera 
učitele církve Sv. Františka Saleského, která vedle hlubokých myšlenek vnesla do 
ticha sálu i zrnka jemného, lidsky laskavého humoru. Jen velmi těžko si dokážu 
představit dokonalejší a niternější přednes celého melodramatického pásma, než 
právě z úst Alfréda Strejčka.

A je to právě kytara, která v rukou skutečného mistra, jakým je Štěpán Rak 
spolu se zpěvem beze slov dokáže dotvořit intimní atmosféru večera prakticky 
k absolutní dokonalosti. Závěrečná slova přednesená z díla Jaroslava Foglara 
podbarvená kytarou korunovala krásný, více než hodinovým recital obou umělců. 
Dlouhotrvající potlesk ve stoje zaplněného Sboru Páně CČSH na Vážného ulici byl 
jasným vyjádřením díků přítomných. Na tento středeční večer s datem 19. října 
2011 jistě dlouho nezapomenu.

 Ivan Koláčný

Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ 
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora plní svůj slib 
daný na závěr červnové besedy o moravských 
bílých vínech a nabízí její pokračování.

O vínech převážně červených bude hovořit 
opět odborník enolog Doc. Ing. Eduard 
Postbiegl, CSc., Na pořad besedy se však dostane 
i nová, krásná tradice Svatomartinských vín, 
která se u nás stává stále úspěšnějším proti-
pólem světově známých svátku vína Beaujolais 
Nouveau. 

Zveme proto všechny ctitele výtečných moravských vín – Moravany i ty 
ostatní – na přijemné posezení a popovídání si s odborníkem na téma nám všem 
jistě milé. Beseda se uskuteční v úterý 15. listopadu v 17 hod. v zasedací síni 
naší radnice.

Za pořadatele VNM ZMČ 
Dr. Ivan Koláčný, předseda VNM

Dne 18. října 2011 oslavil 
významné životní jubileum - 100 
let - pan MUDr. Rudolf Albrecht. 
Je rodákem z Lelekovic a od roku 
1968 bydlí v rodinném domku 
v Řečkovicích. S manželkou 
Růženou vychoval dceru 
Evu a těší se z vnučky Terezy. 
V letošním roce oslavili manželé 
Albrechtovi diamantovou svatbu. 

Pan doktor Albrecht působil 
v nemocenské pojišťovně a sou-
časně jako stomatolog v ordinaci 
na Jánské ulici v budově spoři-

telny. Po celý život hodně sportoval a do dnešních dnů bedlivě sleduje sportovní 
dění u nás i ve světě. O vynikajícím duševním zdraví a vitalitě pana Albrechta se 
přesvědčil také starosta městské části Marek Viskot, který jej v den jeho narozenin 
navštívil. 

Panu doktorovi přejeme i tímto pevné zdraví.  

Hana Fišlová 
Odbor soc. věcí, zdravotnictví a kultury 

UMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

CESTY   NADĚJE

Svatomartinská vína – a nejen o nich

Řečkovický občan oslavil 100 let


