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Vážení spoluobčané,

na následujících řádcích bych 
se rád věnoval některým otázkám 
přijímacího řízení do mateř-
ských škol v naší městské části 
a ve městě Brně obecně. Toto 
pro mnoho z nás jistě aktuální 
téma bylo v posledních týdnech 
opětovně vyzdviženo některými 
médii, konkrétně v souvislosti 
s úvahami nad tzv. elektronickým 
zápisem do mateřských škol. 

Na úvod bych chtěl vyvrátit informaci, kterou některé noviny 
a zpravodajské servery podaly jako ověřenou a definitivní, a to, 
že systém elektronického zápisu bude jednotlivými mateřskými 
školami uplatňován již počínaje přijímacím řízením pro školní rok 
2011/12. Skutečnost je však jiná, zápisy budou probíhat obdobně 
jako doposud. Zároveň bude Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy Magistrátu města Brna pokračovat ve snaze vypořádat se 
s připomínkami jednotlivých městských částí za účelem odstra-
nění těch nejzávažnějších nedostatků systému. 

Výhoda elektronického zápisu, spočívající v přehledném řazení 
dětí dle kritéria věku, je převážena některými nevýhodami a slabi-
nami. Za současného stavu legislativy je například stále nemožné 
eliminovat fenomén podávání přihlášek na více MŠ zároveň, což je 
na druhou stranu právem rodičů. Problém zde nastává v případě, 
kdy rodiče v rámci přiměřené doby po přijetí svého dítěte neinfor-
mují ostatní mateřské školy, na které bylo jejich dítě také přijato, 
kam že jejich dítěte nastoupí. Tento problém elektronický systém 
neumí a nemůže zcela vyřešit. Ještě pádnějším důvodem, proč 
zůstat u stávajících pravidel, je, nejen dle mého názoru, potřeba 
ponechat určitou míru volnosti pro rozhodování jednotlivým ředi-
telkám, které by měly mít možnost zohledňovat specifické okol-
nosti jednotlivých případů. Elektronický systém například vůbec 
neumí pracovat se situací, kdy je matka dítěte samoživitelka nebo 
když matka dítěte je zaměstnaná či potřebuje nastoupit do práce. 

Podstatnou informací pro rodiče, kteří mají zájem hlásit svoje 
dítě k předškolní docházce od školního roku 2011/12, tedy zůstává, 
že zápisy do všech pěti mateřských škol v naší městské části 
začnou probíhat na konci měsíce března a stejnou formou jako 
v uplynulých letech. V tomto čísle ŘEČi naleznete také harmono-
gram zápisů, včetně odkazů na webové stránky jednotlivých škol.   

Marek Viskot, starosta

Slovo starosty 
 – přijímací řízení do mateřských škol

20. výročí samostatné městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V září loňského roku uply-
nulo právě 733 let od doby, kdy 
král český a markrabě moravský 
Přemysl II. Otakar daroval listinou 
vydanou na Špilberku země-
panský (markraběcí) majetek 
Rechowitz kapli sv. Jana na 
brněnském hradě Špilberk. Právě 
tato panovníkem vydaná listina 

se tak stala historicky prvním doloženým písemným pramenem, který 
zmiňuje obec Řečkovice. První písemná zpráva o řečkovické tvrzi, před-
chůdkyni dnešního zámku, pochází z roku 1464.

A odkudže se vzal ten zvláštní název naší obce? Název Řečkovice 
označuje sídliště založené na říčce, na vodě, spíše na říčkách, na 
vodnatém místě a pochází asi z 11. až 12. století, než došlo k úžení 
staročeského dlouhého „é“ na „í“. Řečkovice bylo ono sídliště, popř. 
jen dvůr bohatý na „řéční vodu“, a zdejší obyvatelé se zvali „Řečkovici“. 
Ostatně ještě do počátku 70. let minulého století býval v dnešním parku 
u kostela na Palackého náměstí rybník.

V průběhu staletí se na řečkovickém panství vystřídalo mnoho 
majitelů. Po vzniku Československé republiky v roce 1919 se v rámci 
vytvoření Velkého Brna do té doby samostatná obec Řečkovice připojila 
k městu Brnu. Sousední Mokrá Hora, podle písemných pramenů zalo-
žená v roce 1771, se k Brnu připojila až později, v roce 1960. 

Další důležité výročí si naše městská část Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora připomněla v závěru loňského roku, kdy uplynulo rovných 20 let 
od vzniku této samosprávné městské části. Město Brno patří v systému 
veřejné správy České republiky mezi tzv. statutární města, která mohou 
být členěna na menší samosprávné jednotky – městské obvody či 
městské části, spravované vlastním zastupitelstvem. V roce 1990 bylo 
následně rozhodnutím Zastupitelstva města Brna statutární město Brno 
rozděleno na 29 městských částí. Rozdělení kompetencí mezi městem 
Brnem a jeho městskými částmi je definováno ve Statutu města Brna. 
Městské části se podílejí na samosprávné politice města Brna např. 
tvorbou místních rozvojových plánů nebo sestavováním a schvalo-
váním svých rozpočtů. Vznik nových městských částí byl formálně 
stanoven ke dni konání prvních novodobých svobodných komunálních 
voleb, které se uskutečnily 24. listopadu 1990.

Tento akt znamenal výraznou decentralizaci místní správy ve srov-
nání s centralistickým systémem pěti městských obvodů před rokem 
1990. Řečkovice s Mokrou Horou tehdy spolu se sousedními městskými 
částmi v čele s Královým Polem tvořily městský obvod č. V, spravovaný 
Obvodním národním výborem, sídlícím na dnešní královopolské radnici 
na Husitské ulici. Jednou z 29 nově vzniklých městských částí s vlastní 
radnicí jako sídlem místní samosprávy se v roce 1990 stala i městská 
část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vzniklá spojením dvou původně 
samostatných obcí – Řečkovic a Mokré Hory. Tato městská část se 
v dnešní podobě s rozlohou 756 ha a přibližně 15 000 obyvateli řadí 
mezi středně velké městské části v rámci města Brna a tvoří nejsever-
nější předměstí Brna. Z její celkové rozlohy zaujímá 10 % zastavěná 
plocha, 28 % plocha pro zemědělské účely, 38 % tvoří lesy a 24 % pak 
pozemky pro jiné využití.

 V roce 1992 se sídlem radnice, a tím i obnovené místní samosprávy, 
stal zdejší řečkovický zámeček na Palackého náměstí.

Jan Jandl
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II. zasedání ZMČ se konalo 17. 12. Zastupitelstvo:
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2010: 27. 1., 10. 3., 

21. 4., 16. 6., 8. 9., 13. 10., 22. 12.,
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – září 2010,
• schválilo rozpočet městské části na rok 2011,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 

2010,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

3. schůze RMČ se konala 12. 1. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za loňský rok,
• jmenovala členem komise kultury a informací Mgr. Jiřího Mottla 

(Mgr. Mottl se podílí na organizaci většiny kulturních akcí v naší 
městské části),

• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za loňský rok,
• projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2011,
• projednala bytové záležitosti,
• požádala o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na opravu 

střechy MŠ Novoměstská 1, na zakoupení potřebného vybavení 
školní kuchyně MŠ Kárníkova 4 a na pořízení nových skříněk a le-
hátek do MŠ Škrétova 2,

• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• schválila smlouvu o dílo s Projekční architektonickou kanceláří, spol. 

s r. o., Gorkého 11, Brno, na zpracování projektové dokumentace 
nového hřiště na konci Renčovy ulice,

• nesouhlasila se záměrem společnosti Railing Media umístit na 
zábradlí při komunikacích v Řečkovicích reklamní panely,

• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Informace ÚmČ

Zpráva z II. zasedání ZMČ  
a ze 3. schůze RMČ

Rozpočet městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora na rok 2011

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém 
II. zasedání dne 17. 12. 2010 schválilo rozpočet městské části na rok 2011 
v celkovém objemu příjmů 71 446 tis. Kč a v celkovém objemu výdajů 
81 856 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje z vlastních prostředků městské 
části ve výši 25 150 tis. Kč). Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt stavem 
finančních prostředků na účtech městské části, naspořených v před-
cházejících letech ve výši Kč 10 410 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu 
městské části je uveřejněn na internetových stránkách městské části a je 
k nahlédnutí na Ekonomickém odboru ÚMČ.

Ing. Michaela Kozohorská 

vedoucí EO ÚMČ

Daňová složenka končí
Projekt „daňové složenky“, který česká daňová správa spustila v roce 

2006, byl ukončen v roce 2010. Daňoví poplatníci byli v minulých letech 
zvyklí, že daňovou složenku, která umožňovala zaplacení daně z ne-
movitostí bez úhrady poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, 
pokud se jich daň z nemovitostí týkala. Daňovou složenkou však bylo 
možné zaplatit jakoukoliv jinou daň, protože byla dostupná jak na 
finančních úřadech, tak na pobočkách České pošty.

Od 1. ledna 2011 se situace změní, a to v tom smyslu, že daňoví 
poplatníci sice pro zaplacení daně z nemovitostí složenku obdrží 
poštou, ale poplatek za převod peněz budou muset uhradit ze svého. 
V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku, 
ale o klasickou složenku typu „A“, která je běžně dostupná na všech 
pobočkách České pošty.

Zrušení této služby daňovým poplatníkům přinese státní pokladně 
roční úsporu ve výši cca 46,5 mil. Kč.

Tisková zpráva MF ČR

Důležité upozornění pro „pejskaře“
Od 1. ledna letošního roku je v platnosti nová obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích. 
V případě poplatků ze psů dochází k výrazné změně ve způsobu 
placení. Počínaje letošním rokem není možné platit poplatek ze 
psů formou čtyř čtvrtletních splátek, ale vždy pouze jednorázově, 
a to do 31. března. Z tohoto důvodu budou poplatníkům zasílány 
složenky pouze na celou částku poplatku, ve výši dle příslušné sazby. 
Sazby poplatku zůstaly nezměněny. Z důvodu častých dotazů uvádíme 
níže aktuální sazby a připomínáme, že v případě, že poplatník nárokuje 
slevu poplatku (typickým příkladem je důchodce, kdy důchod je jeho 
jediným zdrojem příjmů), je nutno doložit nárok vhodným dokladem 
(důchodový výměr, útržek složenky z výplaty důchodu, dopis o valori-
zaci důchodu). Občanský průkaz není dokladem o důchodu.

Sazby poplatků ze psů :
Bytový dům: 1.500,- Kč ročně
Rodinný dům:    600,- Kč ročně
Poživatel důchodu, jenž je jediným zdrojem příjmů: 200,- Kč ročně. 

Za druhého a každého dalšího psa je poplatek zvýšen o 50 %.

Pavel Hvižď 
Ekonomický odbor ÚMČ

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v roce 2011

Ve dnech 18. května a 16. listopadu tohoto roku proběhne mobilní 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v uvedených časech 
na následujících zastávkách:

15:45 - 15:55     Boženy Antonínové 2 (u bývalé samoobsluhy)
16:00 - 16:10     Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
16:15 - 16:25     Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
16:30 - 16:40     Palackého nám. 2 (u prodejny nedaleko zastávky 

MHD, směr Kr. Pole)
16:45 - 16:55     Terezy Novákové (konečná tram. č. 1, u stánku 

„Výroba klíčů“)
17:00 - 17:10     křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17:15 - 17:25     Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17:30 - 17:40     Žitná (parkoviště za Trendem)
Sbírají se tyto odpady:
Obaly se zbytky nebezpečných látek, textílie znečištěné nebez-

pečnými látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesti- 
cidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky mimo jedlých, 
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik, 
různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd. 
Rozdělení sbíraných odpadů dle katalogu odpadů naleznete na strán-
kách www.brno.cz.

Tato služba je určena občanům, nikoli podnikatelům produkujícím 
firemní odpad!

Ing. Jan Klement, OŽP
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Poplatek za komunální odpad v r. 2011
Místní poplatek za komunální odpad činí v Brně i letos 500,- Kč na poplatníka 

a je splatný opět k 31. 5. Poplatková povinnost se vztahuje jen na fyzické osoby 
přihlášené k trvalému pobytu v Brně. Správcem poplatku je Odbor životního 
prostředí MMB, oddělení správy poplatku za komunální odpad (542 174 301, 
542 174 304, 542 174 305).

Osvobozeny od místního poplatku jsou fyzické osoby vlastnící stavbu 
určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícího se k této 
stavbě, dále fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, 
Husova 5, Dominikánská 2 a Hněvkovského 65 a konečně třetí a další sourozenec 
pod 15 let (za splnění těchto kriterií – nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření 
a žijí ve společné domácnosti a zákonný zástupce doloží čestné prohlášení 
o nezaopatřenosti dětí).

Poplatek lze uhradit na pokladně, a to celoročně v ul. Šumavské 33 (budova 
A, 9. patro) a od března do května také na Malinovského náměstí 3. Na pokladně 
oznamte jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které 
je poplatek odváděn. 

Pokladní hodiny:
Po 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Út 8.00 – 12.00  13.00 – 14:30
St 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Čt 8.00 – 12.00 13.00 – 14:00
Pá 8.00 – 12.00
Další možností je bezhotovostní převod na účet 156304/5400. Variabilní 

symbol je rodné číslo poplatníka a konstantní symbol 1318; nemůže-li jej banka 
použít, zadejte 0308.

K úhradě poplatku můžete rovněž využít poštovní poukázky, které jsou 
k dispozici na kontaktních místech MMB, na ÚMČ a u správce poplatku. 
Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka.

Hradíte-li jedním příkazem k úhradě či jednou poukázkou poplatek za více 
osob, oznamte správci poplatku jejich jména, data narození a adresu, a to buď 
písemně (Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy 
poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno), k čemuž lze využít formuláře dostupné na 
kontaktních místech MMB a na ÚMČ, nebo prostřednictvím www.brno.cz.

Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. Při vymá-
hání nutno připočíst k celé částce také náklady vymáhacího řízení.

S využitím podkladů OŽP MMB připravil Ing. Jan Klement

Sběrné středisko Hapalova  
přijímá už i stavební odpady  

včetně sádrokartonu
Poté, co sběrné středisko odpadů (SSO) v ul. Hapalově pod mostem u řeč-

kovické železniční stanice opět získalo oprávnění k provozu v plném rozsahu, 
mohou zde brněnští občané odkládat roztříděnou stavební suť i sádrokarton, 
avšak bez dalších příměsí. Suť však nesmí být přivezena volně ložená – provozo-
vatel SSO doporučuje její pytlování, aby ji bylo možné zvážit. Stavební odpady 
je možné též odložit v recyklačním dvoře firmy DUFONEV v Černovicích; firma 
STAPO MORAVA v Králově Poli při ulici Myslínově zastavila od 1. 12. 2010 příjem 
veškerých odpadů.

Odpad mohou v SSO zanechat i podnikající fyzické osoby a právnické osoby, 
avšak jen tehdy, bude-li ve středisku volná kapacita. Další možností pro podni-
katele je sběrné místo společnosti ASTV, s.r.o. v ul. Líšeňské 35 (Po–So 7–17, Ne 
8–14, tel. 724 380 523, sbernydvur@astv.cz).

V sortimentu odebíraných odpadů v SSO Hapalova jsou nyní opět i pneuma-
tiky, a prováděn je zde též zpětný odběr elektrozařízení z domácností. Veškeré 
odpady je třeba předávat do střediska v takovém stavu, aby jejich objem byl co 
nejmenší (např. pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemná 
izolace směstnaná v pytlích atd.). Ceník za odložení odpadů, jejich seznam i další 
pokyny naleznete na stránkách www.sako.cz/sso/cenik.

Úplný seznam sběrných středisek odpadů naleznete na internetové stránce 
www.sako.cz/sso/seznam. Ve všech případech doporučujeme předem ověřit, 
zda a v jakém množství je možné odpady na určitém místě uložit.

Provozní doba SSO Hapalova:

Po:  14:00–17:00

Út–So:  8:00–12:00 a 13:00–17:00

Ne:  9:00–12:30 a 13:00–15:00

Svátky:  Zavřeno
Ing. Jan Klement, OŽP

Po přestávce, kterou si vyžádaly 
komunální volby, navazujeme na seriál 
„Na kus řeči s..“. Tyto rozhovory mají veřej-
nost seznámit s členy zastupitelstva naší 
městské části. Nejprve přijdou na řadu 
nováčci, tedy ti, kteří v zastupitelské lavici 
zasedli poprvé. Prvním „pánem na holení“ 
je Mgr. Ondřej Vít, mladý právník, který 
byl do zastupitelstva zvolen z pozice lídra 
kandidátky nové politické strany TOP 09. 
I když je Ondřej zastupitelský nováček 
z nové strany, pro mě osobně rozhodně 
není tak neznámý. Když jsem působil 
před více než čtyřmi lety jako místosta-
rosta, byl právníkem odboru správy 
majetku ÚMČ a jako kolegové jsme byli 
v každodenním kontaktu. 

Ondřeji, jak vzpomínáte na dobu Vašeho působení na řečkovické radnici?
Na dobu téměř tři a půl roku, kdy jsem na řečkovické radnici působil, vzpomínám 

jedině v dobrém. Pracoval jsem v místě, kde jsem vyrůstal, mohl jsem se tedy přímo 
podílet na správě či zlepšení toho, co je mi blízké. Po profesní stránce to bylo mé 
druhé „angažmá“, které mi přineslo velice cenné zkušenosti, jež jsem mohl uplatnit 
v dalších zaměstnáních. Nemohu rovněž opomenout mnohé osobní vazby a kon-
takty, z nichž řadu udržuji doposud. A konečně, působením na radnici v pozice práv-
níka správy majetku jsem měl možnost poznat komunální politiku z jiného úhlu, než 
jak ji poznávám nyní, z pozice zastupitele. S odstupem musím říci, že pro začínajícího 
komunálního politika jsou to zkušenosti k nezaplacení.

Co Vás vedlo k angažmá v komunální politice? Hrál ve Vašem rozhodnutí 
nějakou roli příklad Vašeho otce, někdejšího zastupitele?

Oblast komunální politiky mne vždy velmi zajímala, a to z toho důvodu, že se 
jedná o veřejnou správu, resp. službu na té nejnižší úrovni, která je lidem nejblíže.  Do 
komunální politiky jsem chtěl vstoupit již dříve, avšak jako překážku pro tento vstup 
jsem chápal mé působení v roli úředníka (zákon o volbách do obecních zastupitel-
stev však tento souběh funkcí umožňuje). Po vzniku strany TOP 09 jsem příliš neváhal, 

vstoupil jsem a spolu s kolegy jsem začal vytvářet institucionální strukturu v naší 
městské části, a potažmo na úrovni města Brna. Logickým vyústěním této činnosti 
pak byla pozice č. 1 na kandidátce do komunálních voleb. V případě mého otce bych 
o příkladu nehovořil, byť  naše politická angažovanost má určité společné prvky. 
Každopádně budu usilovat o to, abych navázal na dobré jméno naší rodiny, které je 
s komunální politikou v naší městské části spjato.

Práce v zastupitelstvu souvisí zpravidla i s aktivitou v politické straně. Toto 
spojení už je časově náročným „koníčkem“. Co na to manželka, nese to statečně?

Když jsem manželku informoval o mé začínající politické angažovanosti, nebyly 
její reakce příliš pozitivní. Důvodem byly její vzpomínky na mládí v souvislosti 
s politickou angažovaností jejího tatínka, který byl (a v současnosti opět je) radním 
a zastupitelem v malém městě Třešt nedaleko od Jihlavy, odkud manželka pochází. 
K mé smůle byl navíc minulý rok označován jako „supervolební“, takže jsem musel 
plnit mnoho úkolů, které vyplývaly zejména z parlamentních a komunálních voleb. 
Časové vytížení bylo značné, manželka však je mnohdy (naštěstí) velmi tolerantní. 
V současné době lékařskou terminologií řečeno je situace stabilizovaná, jelikož nás 
čeká – doufejme - relativně klidný rok 2011, ve kterém se žádné volby nečekají. 
Pravdou však zůstává, že pokud má být jakákoliv činnost vykonávána pořádně a svě-
domitě, je nutné jí nějaký čas věnovat. Obzvláště studování rozpočtu městské části 
pro rok 2011 zabralo spoustu času.

Znám Vás jako člověka jasných vizí. Co je pro Vás nejsilnějším komunálním 
tématem, na co se chcete v zastupitelstvu nejvíc zaměřit? 

Za velice důležité považuji nakládání s veřejnými prostředky (financemi), neboť 
se jedná o prostředky nás všech. Proto bych se rád zaměřil na zadávání veřejných 
zakázek, zejména tzv. zakázek malého rozsahu, na které se nevztahuje právní úprava 
stanovená zákonem o veřejných zakázkách. Je tedy na samotném zadavateli (na 
městské části), jaká pravidla a jaké postupy si sama stanoví, jak dalece budou striktní 
a zavazující. Mou snahou a cílem bude, aby tato pravidla byla v maximální míře 
transparentní a aby občané měli pocit, že ani koruna nepřišla vniveč.

Rozsah rubriky je omezený, nezbývá mi tady než poděkovat za rozhovor 
a popřát Vám, Ondřeji, ať Vás neopouští elán, se kterým jste zahájil svůj zastupi-
telský mandát.

Ptal se Oliver Pospíšil 

Na kus řeči s ONDŘEJEM VÍTEM
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Mistrovství světa v basket-
balu žen při finálových bojích 
sledoval snad každý z nás 
a našim děvčatům fandil, co 
mu síly stačily. Plni napětí 
a zvědavosti jsme očekávali 
Ivanu Večeřovou – stříbrnou 
medailistku - u nás ve škole.

Přišla opravdu vysoká 
dívka s culíkem, byla velmi 
milá, bezprostřední a docela 
upovídaná. S chutí a vtipem 
odpovídala na všetečné otázky našich žáků. Viděli jsme její  „historické“ 
dresy, státní vlajku podepsanou od všech hráček stříbrného týmu. 
Ukázala nám svoji medaili i osobní dopis od prezidenta republiky. Svým 
podpisem nešetřila – podepisovala míče, fotky a třeba i holou ruku.

Viděli jsme skvělou sportovkyni a reprezentantku. A živou! Takovým 
zážitkem se nemůže pochlubit každý, my ano.

D. Hadačová

Žáci 8. třídy naší školy se rozhodli zapojit do mezinárodního 
projektu KROKUS a přihlásili se do online krokus klubu (www.hetireland.
org,1), který sdružuje mladé lidi od 11 do 18 let.

Cílem celého projektu je přiblížit tématiku holocaustu a zvyšovat tak 
povědomí o nebezpečí diskriminace, rasismu, předsudků a fanatismu. 
Současně je vyjádřením úcty k památce jednoho a půl milionu židov-
ských dětí a tisíců dětí ostatních národů, které byly zavražděny během 
2. světové války.

Na jejich památku jsme vysadili žluté krokusy (žlutá barva je připo-
mínkou Davidovy hvězdy, kteréžto označení museli Židé za nacismu 
viditelně nosit).

Součástí projektu je také práce s literaturou a dokumenty.
Deník Anny Frankové, prostudování materiálu Neztratit víru v člo-

věka a diskuze o něm,  návštěva Židovského muzea na třídě Kapitána 
Jaroše v Brně,  exkurze do Boskovic nebo do Třebíče - seznámení s ži-
dovským středověkým městem.

Projekt bude pravidelně vyhodnocován během školního roku.
Mgr. L. Kabátová

Mezinárodní projekt KROKUS Vzácná návštěva na ZŠ Novoměstská

V úterý 21. prosince, jen pár dnů před Štědrým dnem, připravily děti ze  
4. D Základní školy Horácké nám. pro své rodiče, sourozence, babičky a dědečky 
netradiční vánoční besídku. Zcela ve vlastní režii zahrály a zazpívaly dávný příběh 
putování Josefa a Marie do Betléma, navíc ve verších! Nejenom, že měly kostýmy, 
které by jim mohl závidět leckterý divadelní spolek, ale navíc hrály v  kulisách, 
jež některé z dětí vyráběly ve výtvarné škole na Kořenského ulici a v kterých se 
fotily tentýž den ráno slavné brněnské osobnosti pro MF Dnes. Děti nás rodiče 
překvapily tím, jak v krátkém čase stihly nacvičit tak pěkné zpracování vánočního 
příběhu, ale také tím, že si pro nás úplně samy připravily bohaté občerstvení. 
Naše poděkování patří třídní učitelce, paní  Aleně Vondruškové, která byla dětem 
velikou oporou.

Rodiče žáků 

Milé předvánoční odpoledne 

Na přelomu listo-
padu a prosince se 
v prostorách řečkovické 
sokolovny uskutečnily 
dvě kulturní akce, které 
rozhodně patřily k nej-
významnějším svého 
druhu v předvánočním 
čase. Píši-li, že patřily 
k nejvýznamnějším, 
nijak nepřeháním, 
neboť vyprodat čtyři-
krát po sobě největší a vlastně stále jediný sál v širokém okolí je výkon 
opravdu úctyhodný a představuje návštěvu více než tisícovky diváků 
všech věkových kategorií nejen z Řečkovic a Mokré Hory. 

Ač se to nezdá, je to již 19 let, co zcela spontánně začala svoji 
rozsáhlou činnost Řečkovická 13. Její zásluhou se pravidelně koná 
Mikulášská besídka, která tradičně přiláká děti i dospělé.  Jinak tomu 
nebylo ani letos. Po několika letech, kdy jsem nemohl představení 
zhlédnout, jsem byl letos velmi mile překvapen, jaký velký krok kupředu 
účinkující udělali. Jsem jeden z těch, kteří tato představení před  
19 lety začali organizovat. Od naprosto primitivních scének a písniček 
se soubor posunul k téměř profesionálnímu pojetí, zejména v oblasti 
ozvučení a osvětlení celého představení. Také dříve trochu stereotypní 
skladba ve stylu pohádka – písnička – pohádka - ... byla zpestřena 
vtipnými tanečními vystoupeními. Odměnou všem účinkujícím byly 
rozzářené oči nejen dětí, ale i dospělých návštěvníků, které jednotlivá 
vystoupení snad alespoň na chvíli odpoutala od předvánočního shonu 
a starostí.

„Předskokanem“ již zmíněné Mikulášské – avšak rozhodně ne méně 
kvalitním - bylo Divadelní představení s názvem „Řečkovické muzikály 
aneb co jsme tu celou tu dobu dělali“. 

Pod režisérskou taktovkou Kateřiny Svobodové, jež nás i přes své 
mateřské povinnosti doslova dotlačila ke zdárnému konci dvouletých 
příprav, předvedla „divadelní odnož“ Řečkovické třináctky úryvky ze 
všech muzikálů, které v minulých letech na místních divadelních 
prknech zahrála. Za doprovodu Lucie Vitáskové-Tomečkové mohli 
návštěvníci zhlédnout části muzikálů Noc na Karlštejně, Starci na 
chmelu, Divotvorný hrnec a Kdyby tisíc klarinetů. Poněvadž jsem se 
těchto představení aktivně účastnil, nepřísluší mi hodnotit předvedené 
výkony a nechám to na těch, kteří představení viděli. Otázkou zůstává, 
zda členové tohoto souboru najdou v budoucnosti ve svém volném 
čase ještě místo na secvičení nějakého dalšího divadelního kusu.

Pokud jsem na začátku 
uvedl, že všechna představení 
byla vyprodána, bylo to myšleno 
obrazně. Vstupné na všechna 
představení bylo pouze dobro-
volné a veškeré takto získané 
prostředky budou použity na 
výrobu nové opony – ta současná 
je již vzhledem ke svému úcty-
hodnému věku (cca 70 let) v ha-
varijním stavu.

Závěrem nezbývá než popřát celému souboru hodně elánu, 
dobrých nápadů a chuti do další činnosti, poněvadž bez těchto základ-
ních předpokladů by celý tento řečkovický fenomén – jak někdy bývá 
činnost Řečkovické třináctky nazývána - byl ztracen.

Marek Gut

DIVADLO V ŘEČKOVICÍCH? NO OVŠEM!
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Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4 
Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1  

www.ddmhelceletova.cz  /  tel.: 541 214 305

NOVINKy:
MODELÁŘSTVÍ – 8-12 let. Středy 1 x za 14 dnů, 15.30:17.00.  
Letadla z papíru i balzy, papírové modely. 
Cena 500,- Kč. Psotová 732 325 457.
TANEČKy - 7-12 let. Pátek 15.30:16.30, cena 600,- Kč/pololetí.  
Základy baletu, hravé tancování, street dance, jazz dance a další  
různorodá choreografie. Informace T. Šancová (tel. 775 608 971).
MALOVÁNÍ pro talentované děti:  
čtvrtek 15.30:17.00, cena 2000,- Kč/pololetí.
Malířské a kresebné techniky pro dospělé:  
čtvrtek 17.00:19.00, pololetí 2400,- Kč/pololetí,  
p. Šancová (775 608 971, www.vytvarnestudio.webnode.cz).
Zveme na akce:
11. 2. Křeslo pro hosta – 18.00:19.00.  
O své zážitky z putování po Chile se s vámi podělí Michal Šipr. 
Tombola o ceny. S sebou přezůvky a drobné na tombolu.
19. 2. Dopoledne pro ženy a dívky – program:  
9.00:10.00 zumba, 10.30:12.00 beseda o barvách a jejich využití 
v praxi, a jak pečovat o pleť v zimě a na jaře. S sebou cvičební 
oděv a obuv, a 199,- Kč. Přihlášky do 17.2. Psotová 732 325 457.
26. 2. Masopustní dílnička pro děti – 9.00:12.00.  
Možnost výběru ze stanovišť. Cena max. 150,- Kč. S sebou 
přezůvky, svačinu.
26. 2. ve 14 hodin divadelní představení „Je to jenom hra“.  
Původně ruská hra vypráví příběh Lenky Beselcevové.  
Její spolužáci mají problém s jejím přijetím do kolektivu.  
Vstupné dobrovolné. Informace: 723 473 608

PŘIPRAVuJEME:
14. 3-18. 3. jarní prázdniny „už vím proč“ aneb „Hravě  
a tvořivě přijdeme mnoha věcem na kloub“.
Pro děti od 7 let. Denně od 8.00 do 15.30 hodin. Tvoření, soutěže, 
hry, výlety. Možnost obědů v Time out.  
Lze se přihlásit i na jednotlivé dny. Cena: 900,- Kč. Informace, 
přihlášky do 9.3.: Psotová 732 325 457  
(psotova.materidouska@seznam.cz),  
Podzemná 608 644 313 (dominocvc@gmail.com).

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 

CVČ Domino, Kořískova 16, Brno-Řečkovice 
kontakt: J. Podzemná, tel. 608 644 313, dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

KROUŽKY A KURZY OD ÚNORA 2011:
Nabídka  kroužků viz naše www
Přijímáme nové členy.

VÍKENDOVÉ AKCE:
Kurz PEDIG a KERAMIKA 
keramická sada misek s tácem, zdobeno pedigem.
Sobota 5. 2. 2011 (oplétání pedigem), délka dílen cca od 9 do 13 hod.
Vhodné pro dospělé i děti od 12 let.
Více informací a přihlášení  u lektorky P. Dubanské na tel: 775634513
nebo na výše uvedeném kontaktu. Přihlášení do 18. 1. 2011.
Kurz  techniky TIFFANY (pájené sklo)
Sobota  5.3.2011, 9-14 hodin. 
Více informací a přihlášení u lektorky P. Dubanské na tel: 775634513.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně v roce 2011 slaví 90 let od svého 
založení. I v tomto věku je energickou, ale současně chytrou a vlídnou 
dámou. Díky lidem, kteří v ní pracují, je stále moderní a plná nových 
nápadů. Naše narozeniny chceme spolu s vámi – čtenáři a návštěvníky 
(ať již stávajícími nebo budoucími) - slavit celý rok, a to především v po-
době zajímavých novinek ve službách.

Svoji devadesátiletou historii započala knihovna psát 1. 2. 1921. Za 
dobu své existence zažila chvíle chmurné i veselé, ale i přes mnohá 
úskalí se stala druhou největší veřejnou knihovnou v ČR, získala četná 
ocenění a je trvalou součástí brněnského kulturního, vzdělávacího 
a společenského prostředí. 

V posledním desetiletí se významně rozvíjela síť poboček, jak 
z hlediska kvality (poskytování služeb v automatizovaném systému, 
využívání internetu a dalších nově vznikajících informačních zdrojů), tak 
z hlediska technického – nové prostory, vybavení a rekonstrukce.

Nejrozsáhlejší rekonstrukcí byla komplexní obnova historic-
kého Schrattenbachova paláce, který je sídlem ústřední knihovny. 
Znovuotevření se uskutečnilo v listopadu 2001, a to je další důvod 
k rekapitulaci činnosti i k připomenutí této události.

Připravované akce a nabídku nových služeb knihovna zabalila 
do dárkových balíčků a od února do listopadu bude s vámi jeden po 
druhém rozbalovat. V únoru se tak můžete těšit na soutěžní kvíz, výstavu 
„Již 90 let s vámi“, jež představí, co vše se v historii knihovny událo, 
a v týdnu od 14. do 20. 2. budeme nabízet roční registraci zdarma. 
Březnový balíček přinese například e-knihy a čtečky elektronických knih 
a pro teenegery fotografický workshop „To by se Mahen divil“ o tom, 
kam by Mahena v současnosti pozvali. V květnu nahlédneme prostřed-
nictvím Koncertu ve tmě pod hvězdnou oblohou do světa nevidomých 
a na pobočce v Maloměřicích při zahradní slavnosti bude vysazen 
strom „Mahenovník“. Říjnový balíček otevře dveře do „knihovní kuchyně“, 
budete tak moci nahlédnout do zákulisí fungování knihovny, a nabídne 
také nového průvodce službami „Den v knihovně“. Při listopadovém 
výročí 10 let od otevření zrekonstruovaného Schrattenbachova paláce 
nás bude v průzkumu zejména zajímat vaše spokojenost s našimi 
službami.

V balíčcích není ještě zabaleno vše, co vám chce knihovna nabíd-
nout. Malým čtenářům a jejich rodičům připravuje k půjčování téma-
tické kufříky, speciální program čeká držitele Rodinných a Senior pasů, 
plánujeme připravovat knihy do košíku dle individuální objednávky, 
osvědčené kurzy pro seniory (trénování paměti, digitální foto) a mnohé 
další. Velkým hitem bude vydání turistické známky pro historický 
Schrattenbachův palác, jako turisticky zajímavého místa, což jistě ocení 
sběratelé těchto suvenýrů.

Srdečně vás zveme k oslavám našeho významného výročí a těšíme 
se na setkání s vámi při našich akcích i při využívání nabízených služeb. 
Aktuální podrobnosti najdete vždy v bulletinu a na www.kjm.cz.

Mgr. Lucie Anderová, public relations

Již 90 let s vámi

Ekorozhledna  
– inspirace pro ekologicky šetrnější život
Ovládněte odpady
• 2. 2. 2011 v 17 hodin Seminář Jak vyzrát na odpady 

– s Petrem Nohavou si povíme o environmentálních souvislos-
tech produkce odpadu, jak bychom mohli redukovat objem 
odpadu, jak třídit. Nebudou chybět ani praktické ukázky využití 
odpadu jako druhotné suroviny v běžném životě. 

• 16. 2. 2011 v 17 hodin Dílna Tvoření z plastů – vyzkoušíme si 
tvorbu šperků a doplňků z PET lahví a dalších plastů s Andreou 
Herzanovou. Při krátké prezentaci získáme inspiraci pro využití 
odpadních plastů např. i pro tvorbu s dětmi. Všechny výrobky 
si odneseme domů. 

• 23. 2. 2011 v 17 hodin Dílna Tkaní z textilních zbytků 
– během dílny si řekneme, jak můžeme starší textilie v domác-
nosti využít. Naučíme se vytvářet ze zbytků starých textilií deko-
rativní koberečky a dečky. Dílnou nás bude provázet Gabriela 
Tomcová, která se zaměřuje na zpracování ovčí vlny a na ruční 
práce. 

Podrobnosti a přihlášky najdete na www.ecb.cz
Katka Ševčíková, EkoCentrum Brno
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MALBy, NÁTĚRy Zahrádka. Tel.: 776 670 520

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

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

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

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

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

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

PRONAJMu vybavenou zámečnickou dílnu 32m² v Řečkovicích. 
Stojanova vrtačka, hrotový soustruh atd. Tel.: 776 636 377

MASÁŽE levně a kvalitně, klasická švédská regenerační,  
1. za 150 Kč/60min, další 200 Kč/60 min, 774945771,  
Horácké náměstí 3

LÉČENÍ skrze Vyšší Já. Umožní vám zlepšení v jakékoli oblasti 
vašeho života. Ing. Chládek, m. 728 256 067, www.lsvj.cz

NABÍDKA pokládek podlah včetně dodání materiálu, dveře, 
zárubně. Cena dohodou.  Tel.: 775 78 52 43

ASISTENT, zprostředkovatel. Práce v kancl. Vyřizování zakázek, 
objed. po tel. i os. v kancl. Tel.: 775 982 708

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole.  
ÚT, ST, ČT 15-18 hodin. Tel.: 549 250 323

FyZIOTERAPEuTKA M. Mrňousová nabízí pravidelné jogové 
cvičení. Cvičení ozdravuje pohybové stereotypy a přispívá k tělesné  
i duševní pohodě. Je vhodné pro všechny věkové kategorie  
i profese. Tel.: 723 114 276

HODINOVÝ  MANŽEL – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, 
truhlář. Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009

HLEDÁM úklid kanceláře. Tel: 732 58 20 22

ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853

ZAJISTÍM inž. činnost (územní rozhod., staveb. povolení, dozor, 
kolaudaci) ŽL, Tel.: 736 613 730

PRODÁM byt 3+1 ul. Renčova po rekonstrukci. Tel: 777 226 693

NADSTANDARTNĚ vybavená zubní ordinace v Řečkovicích  
hledá zubní sestru. Nabízíme dobré platové ohodnocení a pří-
jemný kolektiv. Požadujeme spolehlivost, komunikativnost a pří-
jemné vystupování. V případě zájmu volejte na číslo 602732249

NADSTANDARTNĚ vybavená zubní laboratoř v Řečkovicích  
hledá zubního laboranta. Nabízíme dobré platové ohodnocení  
a příjemný kolektiv. Požadujeme spolehlivost, chuť pracovat  
a učit se novým věcem. V případě zájmu volejte na číslo 602732249

PRONAJMu garáž pod hřbitovem. Tel: 775 04 09 49

PLACENÁ INZERCE

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

Zápis do mateřských škol
v městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

se bude konat ve dnech:
28. 3. 2011 od 13 do 16 hodin výdej žádostí o přijetí do MŠ
29. 3. 2011 od 10 do 12 hodin
11. 4. 2011 od 13 do 16 hodin příjem žádostí o přijetí do MŠ
12. 4. 2011 od 10 do 12 hodin
  2. 5. 2011 od 10 do 16 hodin výdej rozhodnutí o přijetí do MŠ
Bližší informace o zápisu do mateřské školy získáte na níže uvedených 
internetových stránkách nebo telefon ních číslech jednotlivých MŠ:
Mateřská škola Brno, Kárníkova 4 www.mskarnikova.cz
Mateřská škola Brno, Měřičkova 46 541225170  
Mateřská škola Brno, Novoměstská 1 www.msnovomestska.webnode.cz
Mateřská škola Brno, Škrétova 2 www.msskretova.net
Mateřská škola Brno, Tumaňanova 59 www.paraplicko.iprostor.cz

Bc. R. Kračmerová, ředitelka MŠ Kárníkova 4

Akce ZuŠ V. Kaprálovéna měsíc únor 2011:
16. 2. 2011, 18.00 koncertní sál ZUŠ    Žákovský koncert
23. 2. 2011, 18.00 koncertní sál ZUŠ    Koncert 

Mgr. H. Jankovská

V Brně vznikne první dětský lesní klub 
inspirovaný lesní mateřskou školou

Od března 2011 bude v Brně Mokré Hoře fungovat Dětský 
lesní klub SÝKORKA (www.skolka.eps.cz), inspirovaný lesní mateř-
skou školou. Klub je podobně jako klasická školka určen k celodenní 
docházce pro předškolní děti ve věku 3–7 let. Jeho jedinečnost 
však spočívá v tom, že většina aktivit se odehrává venku v přírodě. 
V případě potřeby je možnost využít  vytápěnou zděnou chatu jako 
zázemí.

DLK SÝKORKA najdete v Brně - Mokré Hoře (městská část 
Řečkovice, Mokrá Hora) pouze 5 minut chůze od zastávky MHD 
Mokrá Hora autobusu č. 70. 
Půldenní provoz (březen-červen 2011): PO – PÁ   8: 30 – 13:00
Letní provoz (červenec, srpen 2011): letní pobyty rodičů s dětmi, 
provoz dle domluvy s rodiči.
Celodenní provoz (září 2011 - červen 2012): PO – PÁ   7:30 – 16:00

Provoz je plně hrazen z příspěvků rodičů. Zázemí základ-
ního tábora mohou využívat rodiče i s mladšími dětmi, jejichž 
starší dítě již navštěvuje DLK SÝKORKA anebo rodiče s dětmi, kteří  
uvažují v roce 2011 o umístění svého dítěte do lesního klubu. 

DLK SÝKORKA zaštiťuje nezisková organizace Ekologický právní 
servis, o. s. (www.eps.cz), který je též zřizovatelem Dětského koutku 
EPSík s hlídáním dětí a pracovnou pro rodiče v centru Brna –  
www.detskykoutek.eps.cz. Kontaktní osobou za EPS je Mgr. Šárka 
Nekudová, 734 440 600, email: sarka.nekudova@eps.cz, Facebook 
EPSík.
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Kam vyrazit za sportem?

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SPORT

Sportovní program na ÚNOR 2011:
Badminton - meziměstská soutěž 
13. 2. BC SmartLife Řečkovice: TJ Lokomotiva Uherský Ostroh 9:00 h. 
(badmintonová Yonex aréna v Jehnicích)

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal - Extraliga žen 
16. 2. Valosun Brno : Sokol Hradec Králové 17:30 h.

Volejbal - Extraliga žen 
12. 2. VK KP Brno : UP Olomouc 18:00 h. 
19. 2. VK KP Brno : BBK Přerov 16:00 h. 

Florbal - Extraliga mužů 
20. 2. Bulldogs Brno : Sparta Praha 18:00 h. 
27. 2. Bulldogs Brno : FBC Kladno 18:00 h.

Futsal - 1. liga mužů 
4. 2. Tango Brno : Balticflora Teplice 19:00 h. 
11. 2. Kajot Helas Brno : CC Jistebník 20:00 h. 
18. 2. Tango Brno : Torf Pardubice 20:00 h.

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději do 10. 2.  
na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, předseda Komise sportu a člen Rady MČ

Už osm měsíců je v provozu Sportareál Družstevní a drtivá většina 
ohlasů je pozitivní. Děkujeme Vám za ně a budeme se těšit na 
Vaše další návštěvy v bazénu, Active fitness nebo jen v Café 
aroma na kávě. Na leden a únor jsme pro Vás připravili opět řadu 
zajímavostí.

CVIČTE V ACTIVE FITNESS - PLAVETE VÝHODNĚJI
Každý návštěvník Active fitness má možnost si každý pátek, 
sobotu a neděli zakoupit vstupenku do bazénu za zvýhodněnou 
cenu. Vstupenku je nutné využít v den jejího zakoupení. Akce platí 
do 27. 2.

VÍKENDOVÝ DÁREK
Každý, kdo si zakoupí víkendové vstupné do bazénu, dostane 
dárek. Děti - krásného plyšáka. Na výběr je 8 druhů plyšáků. 
Dospělí – silikonovou plaveckou čepici. Akce platí do 27. 2.

PŘIJĎTE NA SPINNIG
Každý účastník spinningové lekce dostane při každé návštěvě 
cyklistickou láhev s iontovým nápojem. Akce platí do 28. 2.

PLAVÁNÍ BEZ DOPLATKu
Přijďte si zaplavat nebo se vykoupat na neomezeně dlouhou 
dobu za základní vstupné. Při překročení času (60+15 minut) Vám 
nebude účtován žádný doplatek. Platí jen v hodinách vyhrazených 
veřejnosti (sledujte rozvrh na www.druzstevni.cz). 
Akce platí do 28. 2.
Na jaro pro všechny řečkovické občany připravíme velkou  
sportovní akci!

Sledujte informace na www.druzstevni.cz, ve vstupní hale  
sportareálu a v tomto zpravodaji.

Přijďte si zasportovat, jsme tu pro Vás!

informuje:

Poděkování seniorů

S potěšením uveřejňujeme 
milou básničku, kterou senioři 
vyjadřují svou spokojenost 
a poděkování za dlouhodobou 
péči, kterou jim dlouhodobě 
věnuje vedoucí odboru sociál-
ních věcí, zdravotnictví a kul-
tury ÚMČ. Měl jsem možnost 
účastnit se pravidelné schůzky, 
na níž se senioři naši městské 
části sešli a prožil jsem s nimi 
dvě krásné hodiny, které velmi 
rychle uplynuly a během níž 
jsme všichni ztratili pojem 
o čase, zapomněli na své 
každodenní starosti a bo-
lesti, dokázali se odreagovat 
a bylo zřejmé, že jsme se cítili, 
včetně mne, velmi dobře. Jsem 
přesvědčen, že svou básničkou 
chtějí vyjádřit nejen své podě-
kování, ale že chtějí svému okolí 
sdělit jaké máme pracovníky na 
úřadu městské části, které nám 
mohou závidět v jiných měst-
ských částech a obcích. Vedení 
radnice aktivity umožňující pravidelné zapojení seniorů do různých 
akcí, v níž rozvíjí své schopnosti a dovednosti podporuje a v tomto 
smyslu připravujeme společně s pracovníky úřadu další klub seniorů 
pro zájemce z naší městské části, kteří dosud nemohli z kapacitních 
důvodů být zařazeni.

Ivan Mašek

Pozvání všem  
od Výboru pro národnostní menšiny

V lednovém čísle zpravodaje Řeč jsem se v hodnocení prosincové 
výstavy obrazů brněnského vysokoškolského pedagoga Doc. Ing. arch. 
M. Konvičky, CSc., zmínil o autorově ochotě seznámit formou před-
nášky s besedou nejširší veřejnost s historickým vývojem centrální 
části Brna z pohledu architekta – urbanisty. 

Máte-li tedy zájem dovědět se něco víc o tom, jak naše město 
vzniklo a rostlo do své současné podoby, se zaměřením na jeho 
náměstí, ulice a architektonické dominanty - katedrálu, kostely, hrad, 
paláce a pod., přijměte naše pozvání a přijďte ve čtvrtek 24. února 
v 17 hodin do zasedací síně ZMČ. Vzhledem k omezenému počtu 
míst k sezení doporučujeme přijít o pár minut dříve. 

Předpokládaná délka trvání 2 hodiny, včetně volné diskuse 
s přednášejícím.

Jako Moravané bychom o svém městě měli vědět co nejvíce.
Na setkání s vámi se těší

  Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ
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Únorové kulturní výročí 
Přibližně v den, kdy do schránek dostáváte toto číslo Řeči, vzpo-

míná naše kulturní a literární veřejnost nedožité 89. narozeniny snad 
největšího ze soudobých moravských básníků  Jana Skácela. Narodil se 
7. února 1922 ve Znorovech (později přejmenovaných bůhvíproč na 
Vnorovy) nedaleko Strážnice na Moravském Slovácku.

Když jsem v letech 1959-1963 navštěvoval tehdejší SVVŠ v Králově 
Poli na Slovanském náměstí, učila nás češtině prof. Vlasta Skácelová, 
švagrová Jana Skácela. Pravděpodobně to byly důvody osobní nebo 
její přísné respektování učebních osnov, že nás na jeho tvorbu nikdy 
neupozornila, a už vůbec nás s ní neseznámila. Škoda. Proto také, když 
jsem se s Janem Skácelem poprvé osobně setkal, nepovažoval jsem to 
za něco mimořádného. Bylo to v roce 1962, kdy jsem se jako student  
3. ročníku stal absolutním vítězem jedné literární soutěže a Jan Skácel 
byl tehdy členem odborné poroty.

Pravděpodobně jako ostatní, i mě tehdy víc než jeho verše fascino-
valo Skácelovo goticky lomené huňaté obočí, výrazné vrásky ve tváři 
a chronicky přilepená cigareta na dolním rtu. Byl nepřehlédnutelný. 
Později jsem jej potkával občas na Kotlářské, kudy jsem chodil na 
Přírodovědu a kde on v čísle 35a bydlel. Dodnes jej připomíná pamětní 
deska, umístěná na nízkém světlém kamenném pylonu před vchodem. 

Ke Skácelově poezii i jeho próze jsem našel cestu až jako dospělý 
muž. Jeho verše mě nepřestávají udivovat svojí zářivou jednoduchostí 
a nadoblačnou lehkostí jíž mistrně vyjadřuje své myšlenky a vyjevuje 
city - nejčastěji lásku k rodné Moravě, Slovácku a zdejšímu lidu.

Za snad nejkrásnější oživení výběru z jeho básní pak považuji 
komponovaný pořad natočený před lety brněnským studiem ČT 
s názvem „O slunovratu“, kde na Skácelovy verše složil hudbu Jiří Pavlica 
a nahrál ji s Hradišťanem. 

Skácelovy politické postoje v období již před Pražským jarem 
a následně v době normalizace mu vynesly na dlouhou dobu zákaz 
veřejného vystupování a publikování. Tyto sankce polevily až v polovině 
80. let, kdy poprvé vyšly některé sbírky jeho básní. Skutečné svobody, 
kterou přinesl až politický převrat po 17. listopadu 1989, se již nedožil. 
Zemřel po těžké nemoci dne 7. listopadu 1989. Jeho verše nám však 
znějí hymnicky dál.

                                                 Ivan Koláčný

Vladimír  PEROUTKA 97 let
Anna  PAŘÍZKOVÁ 94 let
Jaroslav  BURŠÍK 92 let
Růžena  ŠMÍDKOVÁ 92 let
Barbora  BÍLÁ 91 let
František  KUČERA 90 let
Zdeňka  HAVRÁNKOVÁ 90 let
Zdeněk  JEŘÁBEK 85 let
Rudolf  ŠEBEK 85 let 
Miroslav  ŠEDÝ 85 let 
Zdenka  BĚLKOVÁ 85 let 
Ivo  ŽÁK 80 let
Eduard  NOVÁK 80 let
Marie  ŽÁKOVÁ 80 let 
Eva  SOMMEROVÁ 80 let
Hildegarda  KORZEROVÁ 80 let

 Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V lednu 2011 oslavili své jubileum

Leden 14.01. pátek
Únor 11.02. pátek
Březen 11.03. pátek
Duben 09.04. sobota
Květen 20.05. pátek
Červen 04.06. sobota
 24.06. pátek
Červenec 23.07. sobota
Srpen 20.08. sobota
Září 03.09. sobota
Říjen 01.10. sobota 
Listopad 11.11. pátek
Prosinec 09.12. pátek

Termíny 
sňatků 2011

1. února 1523 Potvrzení privilegií
 1919 Založena Československá státní Zbrojovka
 1921 Založení  Veřejné knihovny města Brna
 2001 Zahájení činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv
3. února 1997 zemřel Bohumil Hrabal - nejznámější spisovatel moderní československé literatury 

20. století
4. února 1856 „narozen Ludvík Egbert Belcredi - velkostatkář a politik, poslanec říšské rady 

a moravského sněmu
5. února 1876 narozen Rudolf Vanýsek - internista, profesor Lékařské fakulty Masarykovy 

university v Brně, zakladatel interní kliniky a děkan 1926-1927, rektor MU v letech 
1932-1933

 1958 První operace srdce s mimotělním oběhem krve
6. února 1974 Vznik ústavu analytické chemie Československé akademie věd v Brně
7. února 1922 narozen Jan Skácel - básník
11. února 1907 narozen Velen Fanderlík - zakladatel skautingu v Brně
12. února 1823 narozen Richard Belcredi - velkostatkář a politik, předseda rakouské vlády (1865-

1867), president nejvyššího správního soudu, doživotní člen panské sněmovny
 1885 narozen Josef Juran - politik (stranický funkcionář)
 1897 narozen Břetislav Bakala - všestranný hudebník, dirigent, sbormistr,  

klavírista, korepetitor, skladatel
 1907 narozen Vojtěch Mencl - stavební inženýr, profesor VUT v Brně, světový odborník 

v oboru mechanika hornin
13. února 1717 narozen Gideon Ernst Laudon - významný vojevůdce, zemský velitel na Moravě 

(1769-1773)
 1894 narozen Vladimír Matula - městský úředník a komunální politik; mimo-

řádný velvyslanec a zplnomocněný ministr v Dánsku; předseda Ústředního  
národního výboru města Brna

14. února 1651 Položení základního kamene kostela sv. Máří Magdalény
15. února 1903 narozen Josef Podsedník - komunální politik, předseda Ústředního národního 

výboru města Brna v letech 1946 – 1948
17. února 1891 zemřel Theophil Hansen - významný vídeňský architekt, podle jehož projektu byl 

v Brně postaven např. Kleinův palác, Besední dům, Pražákův palác a nemocnice 
u svaté Anny na Pekařské ulici

18. února 1838 narozen Ernst Mach - vynikající rakouský fyzik a filozof českého původu
19. února 1916 zemřel Ernst Mach
 1901 narozen Hugo Haas - divadelní a filmový herec, režisér, scénárista
20. února 1860 narozen Matyáš Lerch světoznámý matematik, řádný profesor brněnské české 

techniky a Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel matematického ústavu 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně

24. února 1989 zemřel Miroslav Skála - autor satirických her a humoristické a satirické prózy
 1925 zemřel Alois Mrštík - spisovatel, dramatik a publicista
27. února 1912 narozena Nataša Gollová - divadelní a filmová herečka

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

Kalendárium  
významných osobností a událostí

 měsíc únor


