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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LEDEN 2011

Vážení spoluobčané,

„kulatý“ rok 2010 je za námi, vkročili jsme do roku se dvěma jednič-
kami na konci. Ještě než se budu na těchto řádcích stručně věnovat 
nejvýznamnějším připravovaným krokům radnice, dovolte mi několik 
poznámek k základnímu uspořádání v naší samosprávě. Na mysli mám 
zřízení komisí coby poradních orgánů rady městské části a  rozdělení 
působnosti mezi starostu a místostarosty. 

Rada městské části zřídila na konci listopadu celkem sedm komisí, 
jejichž složení se můžete dozvědět z tohoto vydání ŘEČi nebo z inter-
netových stránek městské části. Jedná se o komisi výstavby a dopravy, 
komisi životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, komisi 
sportu, komisi bytovou, komisi sociální a zdravotní, komisi školství 
a mládeže a konečně komisi kultury a informací. Přeji všem členům 
komisí hodně elánu a úspěchů v jejich práci. Co se rozdělení působnosti 
v rámci vedení radnice týče, starosta je garantem činnosti Ekonomického 
odboru a Odboru správy majetku, místostarosta PaedDr. Filipi má ve své 
působnosti Bytový odbor, Stavební úřad a Oddělení životního prostředí, 
místostarosta Doc. Ing. Mašek je garantem Odboru sociálních věcí, zdra-
votnictví a kultury.

Jaké novinky čekají naše nejbližší okolí v letošním roce vás budu 
průběžně informovat v jednotlivých vydání ŘEČi. Na tomto místě bych 
chtěl vyzdvihnout pouze ty nejpodstatnější. Regenerace se v létě dočká budova Základní školy Novoměstská, na dobré 
cestě je podle posledních informací také záměr regenerovat budovy mateřských škol na Škrétově a Měřičkově. Všechny 
tyto akce, které budou spolufinancovány z evropských dotačních programů, připravujeme ve spolupráci s Magistrátem 
města Brna. To se týká i výstavby nové třídy na Mateřské škole Tumaňanova, jejíž zahájení je plánováno na měsíc červen. 
Usilovat budeme i o získání finančních prostředků na zvýšení počtu parkovacích míst na ulici Družstevní. V oblasti byto-
vého hospodářství pokračuje regenerace bytového domu Žitná 7 a budou zahájeny práce na projektové dokumentaci 
pro vybudování výtahů v domech Novoměstská 7 – 19. 

Závěrem si dovolím popřát vám, vážení spoluobčané, vše nejlepší do roku 2011.
Marek Viskot, starosta

Slovo starosty – městská část v roce 2011

Vážení spoluobčané Řečkovic a Mokré Hory

jménem všech politických stran a seskupení tvořících současné Zastupitelstvo 
MČ si vám dovolujeme popřát šťastné vykročení do roku 2011, co nejvíce 
úspěchů a co nejméně problémů v osobním i pracovním životě.

Redakční rada Řeči
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

1. schůze RMČ se konala 24. 11. Rada:
• vzala na vědomí rozdělení kompetencí v rámci úřadu 

městské části mezi starostu a místostarosty: 
starosta: ekonomický odbor, odbor správy majetku, 
uvolněný místostarosta: stavební úřad, bytový odbor,  
oddělení životního prostředí, 
neuvolněný místostarosta: odbor sociálních věcí,  
zdravotnictví a kultury,

• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – říjen 
2010,

• projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 
2011,

• schválila vzor dohody o rozúčtování služeb poskytovaných  
s nájmem mezi městskou částí a nájemci bytů,

• schválila následující termíny sňatků v roce 2011: 
pátek: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 20. 5., 24. 6., 11. 11., 9. 12., 
sobota: 9. 4., 4. 6., 23. 7., 20. 8., 3. 9., 1. 10,

• ustanovila komise jako své iniciativní a poradní orgány, 
jmenovala jejich předsedy a členy.

2. schůze RMČ se konala 8. 12. Rada:
• schválila následující termíny svých zasedání v roce 2011: 12. 1., 

2. 2., 16. 2., 23. 3., 6. 4., 27. 4., 11. 5., 1. 6., 22. 6., 13. 7., 3. 8., 24. 
8., 21. 9., 19. 10., 9. 11., 30. 11., 14. 12., 

• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – listopad 
2010,

• projednala konečný návrh rozpočtu městské části na rok 2011 
a doporučila ZMČ schválit jej,

• schválila upravené znění metodiky přidělování dotací nezis-
kovým organizacím,

• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje 

nemovitostí,
• zřídila povodňovou komisi městské části: Mgr. Marek Viskot 

– předseda, PaedDr. Ladislav Filipi – místopředseda, členové 
(pracovníci úřadu městské části): Ing. Taťána Kadlecová,  
Ing. Jan Klement, Ing. Pavel Stránský.

L. F.

Informace ÚmČ

Zpráva z 1. a 2. schůze RMČ

III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 15:00 hod.  
v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

Ivan Mašek

Komise rady městské části
Dle zákona o obcích může rada obce zřídit komise jako své 
odborné poradní a iniciativní orgány. Rada naší městské části zřídila 
následující komise:

a) bytovou:  
předseda: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., 
členové: Mgr. Ondřej Vít, p. Richard Foltýn,  
MUDr. Eva Fajkusová, Ing. Martin Otčenášek,  
pí Jana Trávníčková, Mgr. Michaela Malinová,  
Mgr. Jiří Feyrer, Ing. Tomáš Janeček,

b) výstavby a dopravy: 
předseda: Ing. Stanislav Michalík 
členové: Ing. Vladimír Fryc, Ing. Vít Hudec,  
Ing. Martin Otčenášek, Ing. Marek Pavlík,  
Ing. Petr Prokš, Ing. Vítězslav Nekovář, MUDr. Pavel Vít,  
Ing. Jaroslav Paleček,

c) životního prostředí, bezpečnosti a veřejného 
pořádku: 
předseda: JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc., 
členové: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., p. Petr Roháček,  
Ing. Radek Malý, Ing. Vladimír Fryc, Mgr. Jan Jandl,  
Ing. Vít Hudec, Ing. Jiřina Versteegh, p. Petr Fabian,

d) sociální a zdravotní: 
předseda: Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., 
členové: PhDr. Jiří Peiger, Mgr. Dagmar Navrátilová,  
pí Dana Braunerová, Mgr. Emília Kosová,  
Mgr. Dita Pivoňková, pí Ludmila Fousová,

e) školství a mládeže: 
předsedkyně: Mgr. Michaela Malinová, 
členové: Ing. Vítězslav Nekovář, Mgr. Emília Kosová,  
pí Marta Hudcová, Mgr. Karolína Kolářová,  
PaedDr. Pavel Horák,

f) sportu: 
předseda: p. Richard Foltýn, 
členové: Ing. Filip Hrůza, p. Josef Bořecký, Ing. Jiří Růžička, 
p. Miloš Toman, p. Josef Kugler,

g) kultury a informací: 
předseda: RNDr. Ivan Koláčný, 
členové: Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Mgr. Jan Jandl,  
p. Oldřich Gardáš, Ing. Martin Otčenášek,  
pí Ludmila Fousová, Ing. Marek Gut, p. Ondřej Pavelek, 
Mgr. Dita Pivoňková.

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru dispozic 
s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování 
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna 
- etapa II. roku 2011.

Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. 
Jednotlivé tituly půjček jsou obnova střechy, zřízení plynového, elektric-
kého nebo jiného ekologického topení, měření a regulace tepla a teplé 
užitkové vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova 
fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení 
v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací, vybudování nové 
samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybu-
dování nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický ohřev 
užitkové vody, modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději 
do 15. 1. 2011 prostřednictvím té městské části, ve které se opravovaná 
nemovitost nachází, nově i na bytového odboru Magistrátu města Brna 
na Malinovského nám. 3. Výběr žadatelů proběhne do 31. 3. 2011.

Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelo-
vých 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
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SENIOR  SENIORŮM
Vážení přátelé mé generace – nevím jak vám, ale mně se označení 

senior rozhodně líbí víc než důchodce. To je pro mě značně dehonestu-
jící, zvláště pracujete-li ještě. Pak z toho procesem tvorby zkratky vyjde 
„prdůch“, což zní ještě hůř. Takže tedy buďme senioři!

V průběhu uplynulého kalendářního roku jsem vás dvakrát infor-
moval o státem dobře utajených finančních zvýhodněních pobíratelů 
starobních důchodů (fujtajbl, to zní přímo odporně), narozených v le-
tech 2. světové války a krátce po ní. Z vašich reakcí jsem zjistil, že moje 
slova padla na úrodnou půdu. Stejně tak z nich však bylo zřejmé, že boj 
s byrokraty na České správě sociálního zabezpečení chce sebeovládání, 
pevné nervy a výdrž.

Dnes vás chci upozornit na další možné  finanční zvýhodnění, jehož 
se můžete domoci velmi snadno a bezplatně. Jedná se o tzv. senior 
pasy, vydávané v současnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
(KÚ JMK). Nárok na jejich vydání má každý obyvatel JMK s trvalým 
bydlištěm na jeho území, a to po dosažení věku 55 let. To jsou dvě 
základní podmínky. Vyplníte si pouze formulář - papírový obdržíte na 
KÚ JMK na Žerotínově nám. 3/5, virtuální na internetových stránkách 
JMK (zadáte do vyhledávače jmk.cz/senior-pasy-registrace). Za několik 
týdnů obdržíte senior pas poštou nebo si jej podle svých možností 
odeberete osobně. Má velikost běžné platební karty a není na něm 
třeba fotografie. Tato karta (pas) vás opravňuje uplatnit slevy zatím ve 

vyjmenovaném okruhu cca 160 obchodů, služeb, lékáren, soukromých 
zdravotnických zařízení, kulturních zařízení a památek na území JMK. 
Jejich seznam obdržíte spolu s pasem a poté budete průběžně infor-
mováni o nových zasílanými tiskovinami. Zmíněná sleva činí 5 – 50%  
(i to se dovíte z tiskoviny), ale co je nejdůležitější – platí nejen pro 
vás, ale i pro vaše vnuky nebo malé děti (i to se někdy v našem 
věku stává). Do blízké budoucnosti se jedná o rozšíření platnosti i na 
okolní kraje ČR, příhraniční části Slovenska, Rakouska a snad i Zadarskou 
župu Chorvatska. 

Když před pěti lety přišli zastupitelé JMK za KDU-ČSL s projektem tzv. 
rodinných pasů, sklidili na počátku útrpné úsměvy. Dnes jsou rodinné 
pasy rozšířeny daleko za hranice JMK a využívá jich s vděčností mnoho 
desítek tisíc mladších rodin s dětmi. Popularita lidovecké myšlenky 
rodinných pasů za těch pár let jejich existence natolik rozkvetla, že 
když přišli lidovci s myšlenkou vytvořit pasy i pro starší spoluobčany, 
registrovali už v den předávání prvních senior pasů 24. listopadu 2010 
na KÚ JMK na 8.000 dalších žadatelů.

Takže neváhejte, přihlaste se a společně věřme, že postupný úspěch 
senior pasů nás všechny mile překvapí. Vždyť dnes jako nikdy je každá 
koruna dobrá!

                        Váš
RNDr. Ivan Koláčný, hrdý držitel senior pasu

Jošt Lucemburský – Moravský,  
nejvýznamnější moravská osobnost

(600. výročí od jeho úmrtí)
Jošt Lucemburský byl synem moravského 

markraběte Jana Jindřicha a synovcem krále 
Karla IV. Narodil se roku 1354 a zemřel 18. ledna 
1411. V lednu uplyne 600 let od jeho úmrtí.

Pokud chceme hodnotit jeho osobnost, 
musíme to udělat z několika úhlů. Jedním z nej-
důležitějších je mocenské a majetkové postavení. 
A zde byl více než úspěšný. Byl markrabětem 

moravským, říšským generálním vikářem v Itálii, markrabětem brani-
borským a říšským kurfiřtem (z titulu této funkce volil římského krále), 
vévodou lucemburským, zástavním držitelem hradů a měst v Kladsku 
a statků v Čechách, byla mu slíbena práva na opavské knížectví. Byl 
členem královské rady a z tohoto titulu dostal plné moci k jednání 
s francouzským králem ohledně obnovení vzájemného spojenectví 
Václava IV. a francouzského krále i odstranění papežského schismatu. Po 
dobu nepřítomnosti Václava IV. v království byl jmenován hejtmanem, 
neboli správcem království. Úspěšně se účastnil jednání říšských knížat 
a měst o zemském míru v Německu, na určitou dobu získal do zástavní 
držby Bratislavu s hradem a celou bratislavskou župou, městem Trnavou, 
královské hrady Devín, Červený Kameň, Smolenice, Biely Kameň, Svätý 
Jur, Pezinek, Skalici s velkými panstvími královských hradů Holíče, Dobré 
Vody a Čachtic, Šintavy, oblast kolem Velkých Kostolan a Vrbového, 
k tomu v trenčanské župě hrad Beckov, tedy velkou část západního 
Slovenska. Do bratislavské župy posílal své služebníky, vojáky, kněží 
a úředníky, tím podporoval rozvoj obchodu mezi Bratislavou a Brnem. 
Držel Lucembursko a fojtství v Alsasku, část Horní a celou Dolní Lužici. 
S výjimkou Moravy a Braniborska se jednalo o přechodnou držbu.

V rámci Moravy usiloval o zvýšení prestiže a samostatnosti. On 
sám již svým působením a diplomatickými styky daleko převyšoval 
moravský horizont, když uzavíral smlouvy a ujednání s okolními státy 
jako suverén. 

Jošt Lucemburský byl velmi vzdělaný a projevil se jako nesmírně 
schopný politik a diplomat. Jeho politika a myšlení bylo nadnárodní. 
Jako suverén měl styky s německou říší, Polskem, Uhry, Itálií, Rakouskem 
či Francií. Měl dalekosáhlé politické evropské zájmy a ambice. Skýtal 
záruky pro schopné vládnutí. Vyvrcholením jeho snah bylo získání 
titulu římského císaře, kdy při volbě získal proti svému konkurentu 
Zikmundovi pět kurfiřtských hlasů proti dvěma Zikmundovým.

Předčasná smrt v roce 1411 bohužel ukončila vzestup jeho kariéry 
i naší Moravy.

PhDr. Jiří Adámek 

Občanské sdružení ŽVS Vesna
pořádá ve svých prostorách na Údolní 10 

(v centru Brna) vzdělávací a zájmové kurzy, kroužky, 
přednášky, besedy pro všechny generace.  

Aktuálně přijímáme přihlášky do těchto aktivit:

Kvalifikační kurz pro pečovatelky o děti – trvá 3 měsíce, je akre-
ditován MPSV. Zahájen bude 11. února 2011, přihlášky se přijímají již 
nyní. Absolventky kurzu mohou  pečovat o děti od nejmenšího věku 
do 15 let, a to v miniškolkách nebo firemních školičkách, samostatně 
na živnostenský list, u agentur  zprostředkovávajících péči v rodině, 
jako au-pair ap. Učí se vždy v pátek od 15.00 do 19.00 hodin a v so-
botu od 8.00 do 15.00 hodin. Součástí kurzu je praxe. Závěrečné 
zkoušky mají písemnou a ústní část. Úspěšní absolventi obdrží certi-
fikát s platností pro celou ČR. 

Trénink paměti (nejen)pro seniory – kurz zahrnující celkem 10 lekcí, 
z nichž každá trvá 2 hodiny. Dozvíte se v něm, jak pracuje paměť, proč 
je v životě člověka důležitá, jakým způsobem se dá cvičit a udržovat 
„v kondici“. Pod vedením odborné lektorky si osvojíte některé mnemo-
techniky využitelné v různých situacích. Výuka začíná 6. ledna v 9.00 
hodin, koná se vždy jednou týdně.  

Zdravotně kondiční cvičení (nejen) pro seniory – kurzy zaměřené 
na prevenci problémů s pohybovým aparátem (bolesti páteře, pohyb-
livost kloubů, udržování rovnováhy) a rehabilitaci. Cvičení vedou fyzi-
oterapeutka (úterý dopoledne) a profesorka MU (úterý dopoledne). 
Pro velký zájem otevíráme další termín, takže lze vybírat: 8.30-9.30,  
9.40-10.40, 16.00- 17.00, 17.00-18.00 a 18.00-19.00. 
Kurz němčiny (nejen) pro seniory – dává možnost zopakovat si a pro-
cvičit znalosti němčiny ve společnosti vrstevníků, a to každou středu 
při devadesátiminutové lekci od 8.00 do 9.30 hodin, pod vedením 
zkušené lektorky, při využití moderních způsobů výuky.

Přihlášky a informace: PhDr. Jana Dvořáková, tel. 733 506 684  
(kvalifikační kurz),  Jindřiška Kašpárková, tel. 721 367 850 (aktivity pro 
seniory) nebo recepce ŽVS Vesna,o.s., pondělí až čtvrtek 16.00-18.00 
hodin a internetové stránky:  www.vesnaspolek.cz.

Těšíme se na setkávání s vámi…
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Den otevřených dveří a vernisáž v Domově Tereza

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 pořádalo vedení Domova pro osoby 
se zdravotním postižením Tereza, T. Novákové 62,  Den otevřených 
dveří. Součástí programu byla i výstava výtvarných prací, které vznikly 
ve spolupráci studentů řečkovického gymnázia, Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity a klientů domova. Výstavu odstartovala v deset 
hodin dopoledne vernisáž, o jejíž hudební a pěveckou stránku se posta-
rali studenti Gymnázia, Brno-Řečkovice. 

Martina Fabiánová, studentka kvinty

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4 
www.ddmhelceletova.cz

Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1  
tel.:  541 214 305, 603 277 961

14. 1. Křeslo pro hosta - 18.00-19.00. Povídání s promítáním na 
téma „Drahé kameny“. Vstupné dobrovolné.
15. 1. Dílničky pro děti - 9.00-12.00. Tvoření zvířátek, pečení 
dobrot a další. Cena všech dílniček 150,- Kč, možnost výběru 
stanovišť. 
22. 1. Dílna pro dospělé - 9.00-13.00. Práce s pedikem.  
Cena 300,-Kč (materiál, káva, čaj).
Nutná rezervace předem: K. Psotová 732 325 457,  
psotova.materidouska@seznam.cz
12.-13. 2. Jóga – 10.00-16.00. Relaxační cvičení, oční cviky, 
dechová cvičení, meditace.
Cena 1200,- Kč, v ceně je i jedno jídlo, čaj.  
Přihlášky na 775 608 971.
NOVINKA: Výtvarka pro rodiče s dětmi či dospělé - čtvrtek  
16:00-17:00 děti od 5 let, 17:30-19:00 dospělí. 
Cena: 2000,- Kč/pololetí (3500,- celý rok) Zkušební hodina 150,- Kč. 
Vedoucí: J. Šancová – 775 608 971, jsancova@ensomail.cz  
(www.vytvarnestudio.webnode.cz)

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 
www.ddmhelceletova.cz 

Pobočka CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

kontakt: 608 644 313 (J. Podzemná), dominocvc@gmail.com

Nabídka víkendových dílen:
NABÍDKA VÍKENDOVÝCH DÍLEN:
LEDEN – PEDIG a KERAMIKA 
keramická sada misek s tácem, zdobeno pedigem
Sobota 22. 1. 2011 (keramický základ)
Sobota 5. 2. 2011 (oplétání pedigem),  
 délka dílen cca od 9 do 13 hodin.
Dílnu je nutno absolvovat v obě soboty. Vhodné pro dospělé i děti 
od 12 let. Cena: 500,-Kč/dospělí, 350,- Kč/děti od 12 let. 
(Cena za obě setkání)

NOVÉ KROUŽKY: 
„Minivýtvarka“pro děti od 3 let, začínáme  

od února 2011, středa 16:00 - 17:30 hod.
„Olejomalba a výtvarné techniky pro dospělé“

středa 18:30 - 20:30 hod.

Občanské sdružení Diakonie Broumov  
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost.

Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE  SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce  

– z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
Dne: 29.1.2011

Čas: 9,00-16,00 hodin
Místo: nákladové nádraží Brno hlavní - 5. kolej

Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec 
Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepo-
škodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

Internetová encyklopedie dějin Brna aneb Brno, 
jak je možná neznáte

Zajímá Vás, kdy se v Brně konaly první koňské dostihy? Jak 
dlouho byl na Špilberku vězněn Babinský? Od kdy jsou brněnské 
domy označeny čísly? A nebo třebas kde vzplál první, lidskou rukou 
rozdělaný oheň na evropském kontinentě? S odpovědí na tyto,  
ale i mnoho dalších otázek Vám zcela jistě pomohou stránky 
Internetové encyklopedie dějin Brna, a to na adrese:

www.encyklopedie.brna.cz.
Jitka Šibíčková

A Kluby ČR, o.p.s. pomáhající lidem se závislostí na alkoholu  
a hazardních hrách a lidem znevýhodněným na trhu práce, zahajují 15.1. 
2011 projekt Sociálního bydlení. Toto bydlení je určeno pro ty z našich 
klientů, kteří v důsledku svých obtíží s alkoholem, gamblerstvím nebo 
s jinými názykovými látkami ztratili svůj domov, práci, rodinu, bydlení. 
Naše bydlení jim má pomoci postavit se opět na nohy a připravit se na 
návrat do běžného života. Klientům budou nabídnuty všechny naše 
sociální a psychologické služby, takže budou schopni se opět začlenit 
do společnosti.
Zájemci o sociální bydlení se mohou více informací dozvědět u Andrei 
Janáčkové: andrea.janackova@akluby.cz, tel. 548 211 860

Mgr. Šárka Syslová, komunikace a propagace 
A Kluby ČR, o.p.s., Rokycanova 48, Brno 615 00 

+420-548-211-859, +420-777-551-848 
sarka.syslova@akluby.cz, www.akluby.cz

A Kluby ČR, o.p.s.
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Kompenzační pomůcky na delší  
i přechodnou dobu

Občanské sdružení Sanus Brno, poskytující 
zdravotní a sociální péči, rozšiřuje svoji půjčovnu 
kompenzačních pomůcek. Půjčit si můžete napří-
klad polohovací postele, chodítka, wc křesla, wc 
sedáky, berle a také nově zakoupené invalidní 
vozíky aj. Pomůcky je možné vypůjčit na delší nebo 
jen na přechodnou dobu, než si pořídíte vlastní 
pomůcky, nebo když ty své máte v opravě.

Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handi-
capu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování 
půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb občanského sdružení Sanus Brno, 
podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebe-
obsluhy a mobility v domácím prostředí.

Více informací dostanete na tel. číslech: 
 549 229 999, 777 758 269.

Setkání se starostou
V době, kdy jsme probírali poznatky o naší obci, probíhaly volby. 

Pan starosta Viskot si na nás udělal čas 25. listopadu. Moc jsme se těšili 
na to, jak vypadá, jaký bude, zda nám ukáže svou kancelář a provede 
nás po úřadě. To všechno se nám splnilo. A ještě jsme si cestou do školy 
pochutnali na dezertech, které jsme dostali. Děkujeme, pane starosto.  
A líbil jste se nám!

Žáci 3.A s paní učitelkou Lukášovou

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  ROČNÍKU 
 šk.  rok  2011-2012

se koná na ZŠ Novoměstská 21
v pátek 21. 1. 2011 od 14:00 do 17:00 hodin
v sobotu 22. 1. 2010 od 8:00 do 11:00 hodin

Den otevřených dveří je 12. ledna od 08:00 do 10:00 hodin.

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je již druhý rok zařa-
zena do „Otevřených škol“. V této skupině je 16 brněnských škol, které se 
snaží do své činnosti zařazovat aktivity, jež pokryjí i volný čas dětí, rodičů 
a dalších zájemců. 

Mezi tyto aktivity  na naší škole patří také Herní klub a společnou 
aktivitou zapojených škol byla následující akce.

Liga deskových her
V pátek 12. listopadu jsme si s panem učitelem Michalem dali sraz 

na konečné tramvaje č.1. 
Bylo nás tam celkem šest – tři zástupci 1. stupně (ze 4. třídy Jakub 

Tichý, z 5. třídy David Daněk a Ondřej Surkoš), dva zástupci 2. stupně 
(z 8. třídy Marek Škaroupka, z 9. třídy Hana Kubátová) a samozřejmě 
pan učitel Michal. Bylo osm hodin, když jsme vyrazili. Vystoupili jsme 
na Moravském náměstí, šli jsme kousek pěšky směrem k radnici, kde se 
ona Liga deskových her konala.V prostorné místnosti se sešli zástupci 
základních škol z Brna, kteří se účastní projektu Otevřené školy. Soutěžilo 
se ve čtyřech hrách – Trans America, Galaxy Trucker, Želví Závody a 
Ubongo – ve dvou kategoriích (1. a 2. stupeň). Kolem půl desáté se 
začalo hrát. Všichni jsme poznali mnoho nových lidí a rovnocenných 
soupeřů. Žádná hra by nemohla být bez rozhodčího. Proto u každého 
stolu jeden seděl – my jsme si jako rozhodčího přivedli právě pana 
učitele. Hrálo se přibližně do 13:30, potom jsme odevzdali své herní 
kartičky a pořadatelé se dali do sčítání bodů.

Ale Liga deskových her nebyla jen o deskových hrách. Pořadatelé 
pro nás připravili zajímavou soutěž na rozeznávání surovin. Po soutěži 
byl raut a pak následovalo vyhlášení výsledků. Obsadili jsme krásná 3. 
místa v každé z kategorií. Za 1. stupeň se na 3. místě umístil Ondřej 
Surkoš z 5. třídy a další druhé 3. místo vybojoval Marek Škaroupka z 8. 
třídy.

Celé dopoledne nabité hrami a zábavou se nám všem moc líbilo. 
Domů jsme odjížděli plni dojmů.Už se těšíme na příští turnaj na jaře.  

   Hana Kubátová, IX. A, ZŠ Horácké náměstí 13
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MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520

HODINOVÝ manžel-opravy, údržba v bytech, tel.:728101936

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936

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

MASÁŽE-švédské regenerační, skvělé ceny! 1. masáž 200/h, 
další 300/h, každá 5. ZDARMA, Horácké nám.3, 774945771

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

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

VÝMĚNU plynových sporáků, PO vody, topidel, kotlů včetně 
rozvodů topení. Tel.: 603 573 553 jar.sykora@seznam.cz

PRODEJ a montáž centrálních vysavačů, tel.: 603 573 553

REVIZE rozvodů plynu, tlakové zkoušky, tel.: 603 578 498

LÉČENÍ skrze Vyšší Já. Zvyšování životní energie, harmonizace  
organizmu. Ing. Chládek, m. 728 256 067, www.samisebou.cz

GYMNÁZIUM Brno-Řečkovice hledá od ledna 2011 pomocnou sílu 
do kuchyně. Zástup za nemoc. Tel.: 734 313 098

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

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

FITKO JANA: pilates (pro pokročilé i začátečníky, pilates individual  
u Vás doma), power joga, zumba, aqua aerobic. Od ledna nové 
lekce a sobotní akce! Osobní přístup a profesionální lektorky. 
Těšíme se na Vás. www.fitkojana.cz, tel. 724 912 970

PRONAJMU garáž v Řečkovicich za bývalými kasárnami.  
Tel. 608 814 466

PĚKNÉ BYTY (1+1, 2+1 a 2+1) k PRONÁJMU v klidném bytovém 
domě v Řečkovicích. Cena dle bytu a dohody.  
Nekuřáci, bez zvířat, žádné RK. Volejte 724 090 166.

KOUPÍM garáž,nejlépe v blízkosti bývalé Delvity.Tel.: 721 754 129

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

HLEDÁM pronájem 1+1 v Brně. Tel.: 773 453 628

PILATES STUDIO 7 Bolí vás záda? Chcete zhubnout? Cvičení 
PILATES, POWER JOGA, ZUMBA a jako novinka v Brně 
PILATES STROJE REFORMER. www.pilatesstudio7.cz ,  
V Újezdech 7, Brno – Medlánky, tel.: 775 770 609

PRODÁM garáž u bývalé Delvity. Tel.: 602 550 175 (8-20 hod.)

PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. T. Novákové. Tel: 776 343 446

PLACENÁ INZERCE

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

Placená incerce

Tým KENNY klubu
se na Vás těší

Jeden den uprostřed lešení,  
aneb rekonstrukce za chodu

Pondělí. Pracovní den začínám jako vždy pohledem na list s vy-
psaným suplováním – aha, druhá hodina angličtina v 9. C. Mrknu 
na rozpis stavebních prací – jo, 9. C momentálně sídlí v učebně 
výtvarky, výborně, zůstali ve stejném patře. Aha, aha, okna se teď 
ale mění v dílně a okolí, takže k třídám do přízemí se chodí přes 
první patro, abych nezapomněl. A angličtina se dělí, tahle skupina 
bývá kde? - v jazykové učebně. Ta se ovšem ještě uklízí, takže musím 
vybrat náhradní místnost... tady je máme vypsané – fajn budeme 
v hudebně v prvním patře. Tak to vychází docela dobře. 

Kabinet mám tento týden ve studovně v prvním patře, takže při 
cestě. Příští týden by to bylo horší, protože to budu na hostování 
ve fyzice ve druhém. Jen si ještě zjistím, kde dnes sídlí ostatní třídy 
z mého rozvrhu, raději si to všechno poznačím na papírek a jde se 
na to...

Od září do konce října proběhlo takovýchto monologů moc 
a moc. Heslem školy bylo „Buď připraven“ a teď už můžeme říct, že 
všichni připraveni byli.

Výměna oken a zateplení budovy probíhalo za plného chodu 
školy, a to chtělo hodně pohotovosti, trpělivosti a nadhledu. Ode 
všech. Paní ředitelka sváděla už dávno před příchodem prvního 
řemeslníka papírové a slovní bitvy, zvládala s bravurou kontrolní dny 
i rychlé disputace v mezidobích. Paní zástupkyně denně kula plány, 
kam usadí třídu či učitele, jejichž místnost se ocitla na frontové linii. 
Hlavně její zásluhou nebylo bezradně pobíhajících sirotků. Paní 
hospodářka, co polní maršál, směřovala šiky provozních pracovníků, 
a ti skoro dnem i nocí v patách stavebníkům vraceli části školy do 
obyvatelného stavu. Učitelé dávali pozor, pružně reagovali, žáci 
poslouchali. A pánové od stavby se činili, co mohli, aby slíbené 
termíny platily.

Vítězi jsou tedy všichni, kdo měli s rekonstrukcí něco společ-
ného. Díky nim teď máme školu, která nevytápí okolní park a taky už 
nevypadá jako odložený kus panelu.

Mgr. Miloš Tvrz,  
ZŠ Horácké náměstí

Velké poděkování za pomoc a podporu při průběhu rekonstrukce 
patří i panu starostovi Mgr. Marku Viskotovi a paní Ing. Maláskové.
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Kam vyrazit za sportem?

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SPORT

Sportovní program na LEDEN 2011:

Badminton - meziměstská soutěž
29.1. BC SmartLife Řečkovice : Spartak 1.BS Brno 10:00h
(badmintonová Yonex aréna v Jehnicích)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal - Extraliga žen
5.1. Valosun Brno : BK Studánka Pardubice 17:30h
19.1. Valosun Brno : SVS Post Wien 17:00h
(evropská liga CEWL – přímý souboj o finálovou skupinu)
22.1. Valosun Brno : Loko Karlovy Vary 18:00h
29.1. Valosun Brno : BK Strakonice 16:30h
Volejbal - Extraliga žen
15.1. VK KP Brno : TJ Sokol Šternberk 18h
26.1. VK KP Brno : VK Prostějov 18h (semifinále ČP)
Florbal - Extraliga mužů
10.1. Bulldogs Brno : Tatran Střešovice 18:00h
23.1. Bulldogs Brno : BB Mladá Boleslav 18:00h
25.1. Bulldogs Brno : Sokol Pardubice 20:30h
Futsal - 1.liga mužů
7.1. Tango Brno : Bohemians 1905 Praha 19:30h
12.1. Kajot Helas Brno : TORF Pardubice 19:30h
19.1. Tango Brno : Kajot Helas Brno 20:00h
28.1. Kajot Helas Brno : Benago Zruč n/S 19:30h

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději do 10.1.,  
na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz

 Richard Foltýn, předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Týden vědy a techniky  
na Gymnáziu, Brno-Řečkovice

V prvním listopadovém týdnu roku 2010 proběhla celostátní akce 
Akademie věd České republiky, nazvaná Týden vědy a techniky. Na 
akademických pracovištích probíhaly dny otevřených dveří a odborníci 
pořádali přednášky pro veřejnost. Letos se do tohoto dění zapojilo 
i Gymnázium, Brno-Řečkovice, coby hostitel cyklu přednášek příro-
dovědného i humanitního zaměření. První čtyři přednášky (v pondělí 
a úterý) navštívili převážně naši studenti, ačkoli např. Německý dům 
– stavba bez historické paměti (která přiblížila historii a osudy stavby 
stojící v letech 1891-1945 v místech dnešního Moravského náměstí) či 
Interferometrie – měření světlem jistě stály za pozornost. Veřejnost si na 
zdejší gymnázium našla cestu poprvé ve středu, kdy u nás přednášel 
dr. Michael Londensborough, popularizátor vědy, Brit, který však již 
několik let žije a pracuje v České republice. Taktéž čtvrteční Tajemství 
DNA přilákalo zájemce z řad veřejnosti. Cyklus přednášek byl zakončen 
pátečním vystoupením doc. Jaromíra Leichmanna o geologickém 
aspektu zkoumání egyptských pyramid. 

Všichni obyvatelé Řečkovic se zájmem o vědu jsou srdečně zváni 
na přednášky příštího ročníku Týdne vědy a techniky, které se budou 
opět konat nejen na půdě Akademie věd, ale i v budově Gymnázia, 
Brno-Řečkovice, T. Novákové 2.

Soňa Dvořáčková, studentka septimy

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY NA I. ČTVRTLETÍ 2011
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
 7. leden Ing. Druckmüllerová Z.  Přechod hřebene N. Tater 17:00
14. leden Druckmüllerová Z.  Léto ve V. Tatrách 17:00
21. leden Mgr. Klementová M.  Bali - Lombok 17:00
28. leden Vlasák J.  Kuba 17:00
4. únor Mgr. Procházka J.  Vysočina známá i neznámá 17:00
11. únor RNDr. Druckmüller M., CSc. Nepálské Himaláje 17:00
18. únor Ing. Sochorec L.  Djerba 17:00
25. únor doc. RNDr. Žákovská A.  Indie - předhůří Himalájí 17:00
4. březen Druckmüllerová H.  Cookovy ostrovy 17:00
11. březen Ing. Mahel D., PhD. Mexiko 17:00
25. březen RNDr. Fišerová L., PhD. Cesta za kanál La Manche 17:00

Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
10. leden Růžička R.  Himaláje 16:00
24. leden Druckmüllerová Z.  Sardinie na kole 16:00
7. únor Mgr. Klementová M.  Bali - Lombok 16:00
21. únor Mgr. Sommerová P.  Austrálie 16:00
7. březen Ing. Pokorný M.  Kanárské ostrovy 16:00
21. březen Budín K.  Fauna a flóra Afriky 16:00

Před 85 lety přijela tramvaj do Řečkovic
Otážete-li se přespolních, kteří zavítají do Brna, znají-li nějaký zdejší 

domorodý výraz, vzpomenou si nejspíše na šalinu. Toto spojení však 
bezesporu nestvořila náhoda, neboť tramvaje patří k našemu městu 
bezmála odjakživa, tvoříce jeho nejvýraznější atribut.

První z nich, poháněné ještě pravými koňskými silami, vyrazily na 
svou pouť už v srpnu 1869. Vozily cestující z dnešního Moravského 
náměstí do Králova Pole (k nynějšímu Semilassu). Základ nejdůležitější 
brněnské tratě byl tedy na světě. Roku 1884 se v ulicích rozdýmaly 
parní tramvaje, na jejichž přítomnost si lidé museli zvyknout dokonce 
až v Pisárkách.

Technický pokrok ovšem poměrně záhy vypudil tyto stroje z měst-
ských kolejišť. Jejich roli počaly v roce 1900 přebírat vozy, jimž potřebnou 
sílu dávala elektřina. S ní je spojen i bouřlivý rozvoj tramvajové dopravy 
ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Připojování dřívějších 
samostatných obcí k Brnu totiž způsobilo, že se koleje  natáhly o notný 
kus dále. Zaleskly se i v Řečkovicích, a tak od prvního dne roku 1926 
již nemuseli cestující na trati nejstarší a nejznámější linky, označené 
symbolickou jedničkou, putovat z Králova Pole do sousedních Řečkovic 
po svých. 

Ladislav Filipi, místostarosta
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Akce ZUŠ V. Kaprálovéna měsíc leden 2011:
12. 1. 2011, 18.00 Koncertní sál ZUŠ

Žákovský koncert
17. 1. 2011, 18.00 Koncertní sál ZUŠ

Pěvecký oborový koncert
19. 1. 2011, 18.00 Koncertní sál ZUŠ

Oborový koncert klávesových nástrojů
24. 1. 2011, 18.00 Koncertní sál ZUŠ

Smyčcový oborový koncert

Všem žákům, rodičům a příznivcům ZUŠ V. Kaprálové  
přejeme rok plný zdraví a úspěchů!

Mgr. H. Jankovská

přeje všem příznivcům
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011!

Žákovský večer 
19. ledna 2011 v 18 hod. v sále školy

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

Dění v Galerii na radnici 
Prosincová výstava obra- 

zů Miloslava Konvičky „Brněn-
ská zastavení“ důstojně za-
končila výstavní rok 2010. 
Protože mi zdravotní důvo- 
dy nedovolily zúčastnit se 
vernisáže, šel jsem se při 
první vhodné chvíli v násle-
dujícím týdnu na výstavu 
podívat. Vystavené obrazy 
vrchovatou měrou naplnily 
moje očekávání. 

Výstavě dominoval svým 
neopakovatelným kouzlem, 
jako při téměř každém pano-
ramatickém pohledu na Brno, 
Petrov. Dvojice štíhlých věží 
vypínající se nad gotickou 
lodí katedrály sice podobně 
jako v případě Svatovítské 
katedrály v Praze vznikla 
značně později, nicméně si těžko dokážeme obě jmenované stavby bez 
nich představit. Petrov je zkrátka „in“. 

Celkem jedna čtvrtina z necelých čtyř desítek vystavených děl 
Miloše Konvičky nabízela pohled na Petrov, pokaždé z jiného místa, 
včetně dle mého soudu toho nejpůsobivějšího - z nádvoří Moravského 
zemského muzea. Zde, rámované renesanční budovou paláce biskupa 
Pavlovského a přilehlými klasicistními stavbami paláců uzavírajících 
nádvoří, vynikají impozantní hroty věží nejlépe. Zde s hlavou zaklo-
něnou vidí návštěvník věže dotýkající se přímo nebes. 

Podobně půvabný pohled je z tohoto nádvoří i v případě soused-
ního Zelného trhu, navazujícího na komplex budov muzea. Pohled 
na Parnas, na věž Staré radnice nebo sloup Nejsvětější Trojice nám už 
docela zevšedněl, přesto při pohledu na Konvičkovy obrázky si člověk 
uvědomí, kolik krásného ze stavební historie města ještě v Brně zůstalo. 
To platí stejně tak o úzkých uličkách Josefské, Minoritské, Orlí a dalších, 
kudy člověk v denním shonu proběhne, aniž si uvědomí tu nádheru 
budov a kostelů vzešlých z rukou starých mistrů stavitelského umění. 
To všechno má návštěvník výstavy pospolu jako na dlani, prochází-li 
klidným krokem od obrazu k obrazu v naší výstavní síni. 

Konvičkův malířský projev je ve své až deskriptivní dokonalosti 
nesmírně kultivovaný a použitá technika akvarelu na většině obrazů 
svými tlumenými, pastelovými odstíny barev vyvolává příjemnou, 
klidnou pohodu s prvky nostalgie dávno zašlých věků. Při detailním 
pohledu teprve návštěvník zjistí, že i ty nejtenčí linie a kontury staveb 
i stromů na papíru jsou vytvořeny supertenkými štětci vedenými pevnou 
rukou. Miloš Konvička je malířem současné podoby historického Brna, 
toho žijícího, se všemi jeho atributy, jakými jsou automobily, tramvaje, 
elektrické vedení či veřejné osvětlení nad hlavami jeho návštěvníků 
a obyvatel. 

Za předvánoční krásná Brněnská zastavení mi nezbývá než jménem 
početných návštěvníků výstavy i jménem svým autorovi poděkovat. 

Patrioty a ctitele hlavního města naší krásné Moravy mohu potěšit 
navíc slibem, který se mi od Doc. Ing. Miloslava Konvičky, CSc. podařilo 
získat - že ještě na přelomu zimy a jara tohoto roku uspořádá v rámci 
společné akce Komise kultury a informací a Výboru pro národnostní 
menšiny přednášku s besedou o vývoji historického jádra Brna od 
jeho založení až po současnost. Architekt a urbanista M. Konvička jako 
zkušený pedagog vás nepochybně svými erudovanými slovy spolu 
s obrazovým doprovodem dokáže zaujmout. 

Ivan Koláčný

Marie NEUŽILOVÁ 96 let
Milada ZBOŘILOVÁ 92 let 
Věra ŠROTOVÁ 91 let 
Otakar JOCHMANN 85 let 
Miroslava HALOVÁ 85 let
Svatoslava BIEDERMANOVÁ 85 let 
Ludmila POKORNÁ 85 let
Vladimír SVOBODA 80 let 
Vojtěch ŠEVČÍK 80 let 
Anna KRÁLOVÁ 80 let 
Olga KREJČOVÁ 80 let
Jaroslava SLEZÁČKOVÁ 80 let 
Jaroslava NEJEZCHLEBOVÁ 80 let 
Vlasta HUBENÁ 80 let 

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V prosinci 2010 oslavili své jubileum


