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Podpora volnočasových aktivit 
se týká všech generací

Sportování, nejrůznější volnočasové aktivi-
ty dětí a mládeže, kulturní akce nebo činnost klubů seniorů. To 
vše jsou oblasti, které nabízejí mnohým z nás možnost realizace. 
O prevenci negativních společenských jevů či, v případě spor-
tování, významném příspěvku ke zdravému životnímu stylu ani 
nemluvě. V neposlední řadě pak jde i o vybudování nebo posíle-
ní takových vlastností a dovedností, jako tolerance a odpověd-
nost za fungování kolektivu, čili aspekty podstatné i v profesním 
a osobním životě.
To, že se někteří lidé dobrovolně sdružují a  věnují svůj volný 
čas a svou energii organizování kulturních a sportovních akcí či 
fungování nejrůznějších kroužků, je nepochybně obdivuhodné. 
Organizace jako řečkovický Sokol, Orel, Junák, Pionýr, řečkovičtí 
fotbalisté z klubu SK Řečkovice a mnohé další nedisponují pla-
cenými funkcionáři a  trenéry. Zdrojem příjmů nezbytných pro 

jejich chod a  fungování bývají členské příspěvky. Podstatným 
druhem příjmů jsou však také tzv. provozní dotace ze strany 
zejména statutárního města Brna a v druhém sledu také ze stra-
ny městské části. Jsem proto velice rád, že naše zastupitelstvo 
schválilo na rok 2014 v rámci návrhu rozpočtu zvýšení neinves-
tičních příspěvků těmto neziskovým organizacím na částku 300 
tisíc korun. Od  roku 2011 tak dochází ke  zdvojnásobení pro-
středků v příslušné položce rozpočtu.
Žádosti jsou vždy na začátku roku posouzeny a projednány v pří-
slušných komisích rady městské části, a to dle svého tematické-
ho zaměření. Sportovní oddíly putují do komise sportu, sociální 
projekty do komise pro sociální věci a zdravotnictví, organizace 
pracující s mládeží se naleznou v komisi pro školství. V březnu 
potom finální rozhodnutí o rozdělení finančních příspěvků pro-
vede na základě doporučení komisí rada městské části. 
Závěrem bych chtěl na tomto místě všem zde jmenovaným i ne-
jmenovaným organizacím působících v Řečkovicích a na Mokré 
Hoře za jejich náročnou a užitečnou činnost poděkovat a popřát 
jim hodně energie a úspěchů do nadcházejícího roku.

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta městské části

Slovo starosty

Uvolnění bytU 
Po nePlatiči

V souladu s platnými pravidly pro přidě-
lování bytů, která umožňují získat do nájmu 
obecní byt za  předpokladu uhrazení dlu-
hu po  předchozím nájemci, zveřejňujeme  
následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu
Novoměstská 29, byt č. 1, 1. podlaží, 
velikost 2+1, celková plocha 61,8 m2

výše dluhu
samotný dluh 286.415 Kč
poplatek z prodlení 
ke 31. 1. 2014 325.220  Kč

lhůta pro podání žádosti  do 25. 2. 2014

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

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

Ing. Renáta Fornůsková 
 vedoucí Bytového odboru  ÚMČ  

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Poplatek za komunální 
odpad v roce 2014 

v roce 2014 činí poplatek za komunál-
ní odpad 670 Kč. Jeho poplatníky jsou fyzic-
ké osoby, které mají v Brně trvalý pobyt nebo 
povolení k pobytu v případě cizinců, všichni 
ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují 
více než 90 dní, fyzické osoby jako vlastníci 
bytů či rodinných domů, ve  kterých není 
nikdo hlášen k pobytu, a mimobrněnské fy-
zické osoby jako vlastníci staveb určených 
k individuální rekreaci, kde není hlášen nikdo 
k pobytu.

lhůta splatnosti je do  31. 5. 2014, 
platit však lze již od ledna, a to nejlépe pře-
vodem na  účet č. 156304/5400. Platit lze 
i  v  pokladních hodinách na  pokladnách 
na  Šumavské  33 celoročně a  od  března 
do  května též na  Malinovského náměstí 3, 
případně poštovní poukázkou, kterou je 
možné i  s  předtištěným číslem účtu spolu 
s  formuláři oznámení společného zástupce 
získat na všech kontaktních místech magis-
trátu, na  úřadech městských částí a  na  pra-
covišti správce poplatku. Variabilním symbo-
lem je rodné číslo poplatníka.

Podrobné informace o  poplatku jsou 
dostupné na magistrátních stránkách www.
brno.cz.

S využitím podkladů z Magistrátu města 
Brna připravil 

Ing. Jan Klement,  
vedoucí Oddělení životního prostředí  

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

teplárny brno  
nezdražují

Společnost Teplárny Brno neplá-
nuje na  letošní rok zvýšení ceny tepla 
pro domácnosti ani pro ostatní odbě-
ratele. Cena tepla v  roce 2014 zůstane 
pro zákazníky Tepláren Brno stejná jako 
v  předchozích dvou letech. Za  teplo 
z  výměníkových stanic a  plynových 
kotelen v  majetku TB tak odběratelé 
zaplatí 580,80 Kč/GJ bez DPH. V  prů-
běhu posledních let Teplárny Brno již 
přijaly a  dále připravují řadu opatření, 
která jim pomáhají stabilizovat cenu 
tepla v  Brně. Mezi nejdůležitější patří 
snižování tepelných ztrát změnou tep-
lonosného média páry na horkou vodu, 
prodej elektrické energie při kombi-
nované výrobě tepla a elektřiny a  také 
výměna starších technologických zaří-
zení za účinnější. Jako velmi výhodná se 
ukazuje také spolupráce se společností 
SAKO Brno, spalující komunální od-
pad. Výhodnost ceny tepla od Tepláren 
Brno potvrzuje i  26 nově připojených 
zákazníků, jako jsou například obytný 
soubor PANORAMA Nad Přehradou, kli-
nika ICRC při Fakultní nemocnici u svaté 
Anny či nejvyšší budova v České repub-
lice AZ Tower.
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XXii. zasedání ZMč se konalo 19. 12. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• schválilo rozpočet městské části na rok 2014,
• projednalo účetní závěrku městské části k 30. 9. 2013,
• schválilo aktualizaci projektu regenerace panelového sídliště 

v Řečkovicích, na  letošní rok je plánována rekonstrukce parkovi-
ště u bytového domu Horácké nám. 2/3 a parkoviště u bytového 
domu Žitná 21, současně schválilo podání žádosti o státní dotaci 
ve výši 4 mil. Kč z programu podpory regenerace panelových síd-
lišť,

• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• nesouhlasilo se změnou územního plánu, jež by v sousedních Jeh-

nicích vytvořila nové plochy pro bydlení, neboť tato místa nelze 
dopravně napojit na centrální část Brna, aniž by to zatížilo Mokrou 
Horu a dolní část Řečkovic, konstatovalo, že se jedná rozvoj Jehnic 
na úkor jiných částí města,

• nesouhlasilo se změnou pozemku na Mokré Hoře, určeného k re-
kreaci, na  bydlení, neboť tento pozemek leží celý v  záplavovém 
území Ponávky,

• projednalo návrh vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií 
a jiných podobných her a o stanovení opatření k zabezpečení ve-
řejného pořádku, požádalo, aby do přílohy této vyhlášky byl jako 
místo, na kterém je povoleno provozování loterií a jiných podob-
ných her, zařazen areál nákupního střediska Vysočina, dále No-
voměstská 4 a Měřičkova 18 (tedy místa, kde dosud tyto hry byly 
provozovány),

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

52. schůze RMč se konala 15. 1. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za rok 2013,
• souhlasila s  užitím znaku městské části na  dresech mužstva SK 

Řečkovice,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za  rok 2013 

a návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2014,
• vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku schválila vzor 

nové nájemní smlouvy na pronájem bytů,
• projednala návrh změn pravidel pronájmu bytů v majetku města 

Brna,
• projednala další bytové záležitosti,
• požádala o  poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města Brna ve  výši 

350  000 Kč na  pořízení šatních skříněk pro I. stupeň ZŠ Horácké 
nám. a o 86 000 Kč na vybavení školní kuchyně MŠ Škrétova, dále 
o  příspěvek 2  000  000 Kč na  rekonstrukci zahrady MŠ Škrétova 
a o 1 800 000 Kč na rekonstrukci kotelny školy v Uprkově ulici,

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
 L. F. 

infoRMace ÚMč
Zpráva z XXii. zasedání ZMč a z 52. schůze RMč

Vlastník pozemků na  konci horní části 
mokrohorské Skrejše již určitou dobu jedná 
s  příslušnými institucemi o  uzavření cesty, 
která tudy vede. Rád by sloučil své zdejší 
pozemky v  jeden. Stal se totiž i  majitelem 
parcely, na  níž příslušná část oné cesty leží 
(nutno podotknout, že dotyčná parcela ne-
patřila městu Brnu).

S  tímto svým úmyslem seznámil i  naši 
městkou část, žádaje o  souhlas s  přehraze-
ním po  léta sloužícího průchodu, jejž navr-
hoval nahradit jakousi obchůzkou (a to ještě 

dodatečně, řka, že průchod těmito místy 
není třeba, protože tudy stejně nikdo ne-
chodí). Ocitly se zde dokonce tabule, které 
ukazují pěším, kudy dané místo obejít. Ob-
chůzku autor cedulí nazývá Filipiho stezkou.

Na  vysvětlenou je třeba uvést, že rada 
naší městské části nikdy nedala souhlas 
s uzavřením konce cesty v horní části Skrej-
še, jež odtud pokračuje dál cípem lesa 
do volné krajiny (věc byla projednávána 19. 
září 2012). Zejména autor tohoto článku se 
důrazně stavěl proti jejímu zahrazení a pro-

sazoval, aby zůstala volná, jak tomu dopo-
sud bylo, neboť jde o nejvhodnější průchod 
celým územím.

Nazývat zmiňovanou obchůzku Filipiho 
stezkou je tedy očividně nesprávné, spíše 
by se hodilo jiné pojmenování. Dost možná 
ovšem nejde o  omyl, nýbrž o  snahu tvůrce 
oněch „plánků“ vyrovnat si takto osobní účty 
a úlitbu učinit vlastnímu hněvu.

Ladislav Filipi 
místostarosta

beseda s náměstkem primátora 
města brna 

Robertem Kotzianem
Místní sdružení Občanské demokratické strany pořádá  

dne 5. února 2014 v  18 hodin v  sále bývalého  
řečkovického pivovaru besedu s náměstkem primátora 
města brna Robertem Kotzianem. Hovořit se bude pře-
devším o našem městě, o tom, co jej trápí, i o jeho dalším 
rozvoji.

Zveme na  tuto besedu všechny, kdož mají zájem  
vyslechnout člena vedení našeho města a třeba i pohovořit 
o věcech, které obyvatele Brna trápí či zajímají.

Místní sdružení Občanské demokratické strany připra-
vuje v tomto roce i další setkání se zajímavými lidmi. Také 
na ně budete samozřejmě zváni.

Ladislav Filipi 
místostarosta

Místní organizace toP 09 
informuje

Na  počátku ledna tohoto roku proběhl výroční sněm místní  
organizace TOP 09 Brno – Řečkovice, od založení místní organizace 
v lednu 2010 tedy již třetí v pořadí. Předsedou byl zvolen – stejně jako 
v  předchozích letech – Ondřej Vít, členy výboru místní organizace 
pak mimo jiné Dita Pivoňková a Dana Malíková, obě z Mokré Hory. 
Sněmu se kromě členů místní organizace zúčastnil také předseda 
regionální organizace TOP 09 Brno – město Jaroslav Kacer a  rovněž 
poslankyně Parlamentu ČR paní Anna Putnová. Kromě volby nového 
vedení místní organizace proběhla mimo jiné diskuse o problematice 
fungování městských částí a o jejich vztahu k městu Brnu a současně 
také rozsáhlá debata o komunálních volbách, které se uskuteční prav-
děpodobně v říjnu tohoto roku. Ruku v ruce s problematikou voleb 
pak byla i debata o různých otázkách, které souvisejí s každodenním 
životem v naší městské části a s její správou. Tyto otázky bychom rádi 
rozvedli na  plánovaném setkání s  občany, o  jehož termínu konání  
budeme včas informovat.

Ondřej Vít, předseda MO a člen ZMČ

cesta Skrejší

termín zasedání ZMč
XXIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se usku-
teční ve čtvrtek 13. února 2014 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické 
radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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vážení čtenáři, v  tomto rozhovoru 
vám představujeme mladého akade-
mického pracovníka, bydlícího v  naší 
městské části, který reprezentoval 
českou odbornou veřejnost při expe-
dici v antarktidě. Se svou specializací 
se jako vůbec první pracovník vUt 
v  brně díky projektu „eXcellent 
teaMS“ zúčastnil vědeckého výzku-
mu na stanici J. G. Mendela v antark-
tidě. 

V těchto dnech je tomu právě rok, co jste se zúčastnil jako člen vědec-
ké expedice na stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse v An-
tarktidě. Jak se může člověk stát členem takového týmu?

V zásadě existují dvě hlavní podmínky, které je třeba splnit. Nejprve 
musíte přijít s dostatečně zajímavým tématem, kterému se budete v prů-
běhu expedice věnovat. Toto téma je následně posouzeno z  hlediska 
relevantnosti a  návaznosti na  již dříve provedené výzkumy. Vzhledem 
k tomu, že se specializuji na studium vyvřelých hornin, a ostrov, na kte-
rém polární stanice stojí, je v podstatě jedna veliká sopka, zaměřil jsem se 
na tamní vulkanické horniny. Pozoruhodné je, že sopečná činnost na os-
trově v minulosti probíhala pod ledovcem, takže zde docházelo k inte-
rakci lávy a roztavené ledové vrstvy. Druhá podmínka je zcela prozaická 
a  spočívá v  získání dostatečně velkého objemu finančních prostředků, 
které pokryjí náklady na dopravu letadlem a ledoborcem společně s ná-
klady na několikatýdenní výzkumný pobyt v Antarktidě. Já osobně jsem 
svoji účast hradil z jednoho evropského projektu zaměřeného na podpo-
ru excelentních vědeckých týmů.

Jakou přípravou musí budoucí člen expedice projít? Mám na  mysli 
zdravotní, fyzickou, jazykovou a pod.

Ideálně by měli být všichni účastníci expedice v dobré fyzické kondici. 
Před odjezdem je třeba absolvovat podrobné lékařské vyšetření. Na ka-
ždé expedici bývá jeden ze členů skupiny lékař, který má na starosti jed-
nak péči o zdraví účastníků, jednak v rámci vlastního výzkumu studuje 
vliv extrémních podmínek na lidský organismus. Například se ukazuje, že 
lidé mají při pobytu v Antarktidě vyšší tlak. U jednoho z mladších kolegů 
lékař v průběhu minulé expedice dokonce naměřil takové hodnoty, kte-
ré by za normálních podmínek znamenaly infarkt. Ovšem neméně dů-
ležitá jako fyzická kondice je ta duševní, protože vyjma výprav do okolí 
stanice jsme většinu času zavřeni pohromadě pod jednou střechou, a to 
více než 1000 km od nejbližší civilizace. Proto se při sestavování expedi-
ce bere ohled i na takové skutečnosti, jako je třeba předchozí zkušenost 
s  delším pobytem ve  skupině lidí v  cizím prostředí. Já osobně jsem se 
mohl například prokázat „praxí“ z pobytu v Íránu, který probíhal v rámci 
rozvojového projektu České geologické služby. Pokud jde o  jazykovou 
vybavenost, tak nezbytným základem je dobrá znalost angličtiny. Naše 
skupina strávila mimo vlastního pobytu v  Antarktidě kvůli určitým lo-
gistickým komplikacím také měsíc v  Jižní Americe. Zde se pak ukázala 
velkou výhodou znalost španělštiny.  

Musí být člen expedice odborníkem nebo aspoň zběhlým i v dalších 
odbornostech pro případ nutné zastupitelnosti?

Každý člen výpravy je odborníkem ve svém oboru. Vědecké zaměření 
jednotlivých badatelů pokrývalo při minulé expedici široké pole specia-
lizací od analytické chemie přes parazitologii, ichtyologii, glaciologii, kli-
matologii, paleontologii, zoologii, mikrobiologii po  geologii. Jednotliví 
účastníci expedice si ovšem dle možností vzájemně vypomáhají. Já jsem 
například pomáhal při vyhledávání a odběru keříčkového druhu lišejní-
ku s označením Usnea antarctica. Společně s mikrobiologem doc. Sed-
láčkem (vedoucím České sbírky mikroorganismů) jsem se rovněž podílel 
na odběru rozdílných typů zvětralin z ostrova Jamese Rosse, na kterých 

lze předpokládat existenci doposud nepopsaných prokaryotních orga-
nismů, přežívajících v extremních podmínkách. Pomáhal jsem rovněž při 
odchytu tučňáků.

Je možné ještě dnes učinit, např. ve Vašem oboru, nějaký převratný 
objev při takové expedici?

Obecně lze říci, že doba velkých převratných objevů je již za  námi 
a  nyní se posouváme dopředu spíše po  menších krůčcích. V  průběhu 
expedice se jednotliví účastníci snaží co nejlépe odebrat vzorky a  zís-
kat nezbytná data. Po návratu do „tepla Evropy“ pak probíhá podrobné 
laboratorní studium v  rámci mezinárodních vědeckých týmů. Takto se 
například v  nedávné době podařilo ze vzorků z  ostrova Jamese Rosse 
izolovat a charakterizovat nový druhu bakterie, který dostal vědecký ná-
zev „Pseudomonas prosekii“. Já osobně se společně s týmem odborníků 
z Německého národního centra pro geovědy nyní věnuji izotopovému 
studiu odebraných vzorků vyvřelých hornin. V  ideálním případě tento 
výzkum v budoucnu povede k lepšímu poznání zemského pláště, který 
se nachází pod danou částí Antarktidy.    

Antarktida je zřejmě posledním územím na  naší planetě, kde pla-
tí přísná ekologická pravidla pro vstup a pobyt. Přesto se, podobně 
jako Mt. Everest, stává Antarktida prestižní destinací pro bohaté „tu-
risty“, přijíždějící k jejím břehům. Co o tom soudíte?

Máte pravdu, že se Antarktida v posledních letech stává předmětem 
narůstajícího zájmu z řad bohatých turistů. Já osobně z této skutečnosti 
samozřejmě nejsem nadšený. Podle mezinárodní Smlouvy o Antarktidě 
má toto území sloužit výhradně k mírovému vědeckému výzkumu. Proto 
se země, které mají v rámci Antarktického smluvního systému hlasova-
cí právo (od  května 2013 mezi tyto země nově patří i  ČR), snaží počet 
turistů mířících na „bílý kontinent“ výrazně omezovat. Někdy se ovšem 
turistům vzepře i sama příroda, tak jak jsme to mohli na přelomu roku 
sledovat při uvíznutí lodě Akademik Šokalskij v  antarktickém ledovém 
příkrovu.

Chystáte se v budoucnu ve své polárnické činnosti pokračovat?

Osobně bych chtěl po  více než čtyřiceti letech navázat na  přítom-
nost prvního Čecha na  jižním pólu, geologa Josefa Sekyru, a  jako další 
vědec se v rámci výzkumné expedice podívat do těchto míst. Společně 
s  dr.  Coufalíkem z  Ústavu analytické chemie AV ČR nyní připravujeme 
jeden výzkumný projekt, který by bylo možné v  podmínkách jižního 
pólu realizovat. Zda se to ale někdy v budoucnu podaří, zůstává ve hvěz-
dách…

Pane doktore, 
děkuji za odpovědi na otázky. Zároveň mi dovolte, abych Vám jmé-

nem celé redakční rady i vedení naší radnice popřál do další odborné 
činnosti hodně úspěchů a úspěšné šíření dobrého jména českých od-
borníků ve světě. 

Rozhovor připravil RNDr. Ivan Koláčný

Poznámka redakční rady: Pro letošní rok připravuje Výbor pro národnostní 
menšiny besedu s  RNDr.  Krmíčkem. O  termínu besedy budete informováni 
ve zpravodaji ŘEČ.

Curriculum vitae:
RNDr.  Lukáš Krmíček, Ph.D., (1981) je absolventem Masarykovy univerzity, 
kde v  r. 2011 získal titul Ph.D.  (geologie) a v  roce 2013 titul RNDr.  (geoche-
mie). Od r. 2012 působí jako odborný asistent na Fakultě stavební VUT v Brně 
a od r. 2014 také v Geologickém ústavu Akademie věd v Praze. Lukáš Krmíček 
je držitelem Ceny rektora MU a medaile „Signum excellentiae“ děkana Fakulty 
stavební VUT v Brně. Ve své práci se věnuje studiu vyvřelých hornin, izotopové 
geochemii a výzkumu stavebních materiálů. 

na kus řeči s lukášem KRMíčKeM
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v  únoru letošního roku se v  ruském Soči uskuteční již XXii. zimní 
olympijské hry. Pojďme si při této příležitosti přiblížit postupný vývoj 
novodobých olympijských her, úspěchy našich sportovců a také nesnad-
né počátky českého olympijského hnutí, jehož zakladatelem a dlouhole-
tým čelným reprezentantem se stal Jiří Guth–Jarkovský.

Jiří Guth-Jarkovský se narodil 
v  roce 1861 v  Heřmanově Městci 
v  rodině panského úředníka. Vy-
studoval gymnázium, Filozofickou 
fakultu v  Praze a  poté působil jako 
středoškolský gymnaziální profesor 
a vychovatel v šlechtických rodinách. 
Byl všestranně založeným člověkem, 
vedle pedagogiky se věnoval také 
sportu a  hudbě. Při své studijní ces-
tě do Paříže v roce 1891 se seznámil 
a spřátelil s Pierrem de Coubertinem, 
který ovlivnil celý jeho další život. 
Nadchl J. Guth-Jarkovského pro myš-
lenku obnovit olympijské hry po vzo-
ru antického Řecka. Pierre de Couber-
tin dobře znal v té době již rozvinutý 
tělovýchovný systém sokolské orga-
nizace v českých zemích a bylo jeho 
zásluhou, že Češi získali v  roce 1894 
členství v  právě ustaveném Meziná-
rodním olympijském výboru (MOV), v jehož čele stanul P. de Coubertin. Jed-
ním z jeho 12 členů se stal i Čech J. Guth-Jarkovský. 

První novodobé olympijské hry se konaly v Athénách v  roce 1896, před 
dalšími olympijskými hrami v roce 1900 v Paříži byl ustaven Český olympijský 
výbor (ČOV), v jehož čele stanuli vedle J. Guth-Jarkovského také Josef Rössler
-Ořovský a Václav Rudl. Čeští sportovci se olympiády v Paříži také zúčastnili 
pod označením Böhme – z našich sportovců tehdy František Janda-Suk získal 
druhé místo v hodu diskem a tenistka Hedwiga Rosenbaumová byla dvakrát 
třetí. Dalších olympijských her v letech 1908 v Londýně a 1912 ve Stockholmu 
se čeští sportovci opět zúčastnili a startovali navzdory tlaku a odporu vídeň-
ské vlády, která nesouhlasila se samostatným startem českých olympioniků 
– ti ale přesto startovali pod označením Austriche-Tchéques.

V roce 1914 na kongresu MOV v Paříži byla na nátlak Němců a Rakušanů 
přijata zásada „jeden stát – jeden národní olympijský výbor“, což způsobilo 
vyloučení českých sportovců z  mezinárodního olympijského hnutí, protože 
v  té době ještě Češi neměli svůj samostatný stát. Následně rakouské úřady 
ČOV rozpustily. Vše se změnilo až po vzniku Československé republiky v roce 
1918. Hned v následujícím roce se ustavil Československý olympijský výbor 
(ČSOV) jako představitel sportovců všech národností žijících v naší republice. 
V jeho čele opět stanul Jiří Guth-Jarkovský, který se stal také zástupcem ČSR 
v MOV. Trvale se tak zapsal do mezinárodního a především českého olympij-
ského hnutí.

V období první republiky působil J. Guth-Jarkovský také jako první cere-
moniář v prezidentské kanceláři T. G. Masaryka. Navrhl statut řádu Bílého lva, 
psal básně a beletrii, věnoval se překladatelské činnosti. V roce 1925 se v Praze 
konalo zasedání MOV, které rozhodlo také o pořádání zimních olympijských 
her. Za historicky I. zimní olympijské hry tak byl zpětně uznán původně Zimní 
sportovní festival, který se konal ve dnech 25. ledna – 5. února 1924 ve fran-
couzském Chamonix.

Pierre de Coubertin zůstal čestným předsedou MOV až do své smrti v roce 
1937. Místo posledního odpočinku nalezl ve švýcarském Lausanne, které je 

sídlem MOV. Jiří Guth-Jarkovský zemřel v Náchodě o 6 let později, v roce 1943. 
Ale české (československé) olympijské hnutí žilo dále a naši sportovci v obdo-
bí po druhé světové válce dosáhli na  letních i zimních olympiádách mnoha 
úspěchů.

V roce 1948 na letních OH v Londýně získal náš atlet emil Zátopek svoji 
první zlatou medaili v běhu na 10 km a o čtyři roky později dosáhl fenomenál-
ního úspěchu na letních OH v Helsinkách – to získal tři zlaté medaile - v běhu 
na 5 000 m, 10 000 m a v maratónu. A jeho manželka oštěpařka Dana Zátop-
ková získala na téže olympiádě zlatou medaili za hod oštěpem. Poté následo-
vala diskařka olga fikotová, která vybojovala zlato v roce 1956 na olympiá-
dě v Melbourne a gymnastka eva bosáková se zlatou medailí na olympiádě 
1960 v Římě.

Do historie našeho olympijského hnutí se významně zapsal zejména rok 
1968. V období reformního hnutí zvaného „Pražské jaro“, kdy došlo ke znač-
nému uvolnění vnitropolitických poměrů v komunistickém Československu, 
dosáhli naši sportovci na obou olympiádách velkých úspěchů. Na zimní olym-
piádě ve francouzském Grenoblu vyhrál nedávno zesnulý Jiří Raška ve skoku 
na středním můstku a pro Československo získal vůbec první zimní olympij-
skou zlatou medaili. Současně ČSOV začal vážně zvažovat kandidaturu Prahy 
na pořádání letních olympiády v roce 1980 – tyto smělé plány však nemilosrd-
ně pohřbil politický vývoj v éře tzv. normalizace. Po okupaci Československa 
vojsky Varšavského paktu oslnila svět na letní olympiádě v Mexiku gymnastka 
věra čáslavská, která vybojovala čtyři zlaté medaile (víceboj, bradla, prostná, 
přeskok). Když stála na  stupních vítězů, demonstrativně odmítla vzdát čest 
vyvěšované sovětské vlajce. Stala se vůbec nejúspěšnější z českých sportov-
ců na olympijských hrách, celkem čtyřikrát (v letech 1964, 1966, 1967 a 1968) 
zvítězila v anketě Sportovec roku. Věra Čáslavská po pádu komunismu stála 
v letech 1990 – 1992 v čele ČSOV, v letech 1993 – 1996 v čele ČOV a později 
v letech 1996 – 2005 byla představitelkou naší republiky v MOV.

Až do roku 1992 se zimní i letní olympijské hry konaly jednou za čtyři roky, 
vždy v sudém přestupném roce. Přerušení ze zaběhnutého rytmu způsobily 
pouze obě světové války, které konání olympiád zabránily. Od roku 1994 se 
konání obou olympiád rozdělilo – vždy po dvou letech v sudém roce se pra-
videlně konají jednou zimní a jednou letní hry. Bohužel ani v letech studené 
války se politické napětí v mezinárodních vztazích nevyhnulo této vrcholné 
sportovní soutěži. Nejdříve západní státy v čele s USA bojkotovaly letní hry 
v Moskvě v roce 1980 na protest proti sovětské invazi do Afgánistánu a v roce 
1984 zase státy sovětského bloku včetně Československa z ideologických dů-
vodů bojkotovaly letní hry v Los Angeles. 

V  prosinci 1992 vznikl v  souvislosti s  rozdělením Československa samo-
statný Český olympijský výbor a Slovenský olympijský výbor. Zatím poslední 
významné olympijské úspěchy zaznamenali naši sportovci v  posledních 15 
letech. Na zimní olympiádě v  japonském Naganu v roce 1998 vyhráli turnaj 
hokejisté české republiky a v anketě sportovních příznivců byla jejich zla-
tá medaile označena za českou „Medaili století“. V roce 2000 na letních hrách 
v Sydney obhájil oštěpař Jan Železný už potřetí olympijské vítězství a zařadil 
se k  legendám českého sportu. A na posledních zimních hrách v roce 2010 
v kanadském Vancouveru získala naše dosud nejúspěšnější rychlobruslař-
ka Martina Sáblíková zlaté medaile v jízdě na 3 000 a 5 000 metrů a bronzo-
vou v jízdě na 1 500 metrů. 

Popřejme proto našim letošním olympionikům v  Soči hodně úspěchů 
ve sportovním klání a co nejvíce medailí.

Jan Jandl

Historie olympijského hnutí v českých zemích

Emil Zátopek Věra Čáslavská (uprostřed)

Jiří Guth-Jarkovský

Martina Sáblíková
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Malby, nÁtěRy Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

DoPRava PRo SenioRy – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HoDinovÝ  ManŽel – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda 
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích 
podlah, ochrana proti holubům. Tel. 603 510 009

PeDiKÚRa – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,  
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699

HleDÁM  ke koupi byt v Řečkovicích. Tel.: 773 568 099

Počítače-nb-tiSKÁRny-inteRnet: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

RÁMovÁní obRaZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165

MalíŘ PoKoJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

KoPíRovÁní-vÝRoba viZiteK – kroužková vazba  Böhmova 1, 
Brno, www.centrumsluzeb.net, tel: 840 44 77 77

aUtovRaKy oDtaH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
vÝKUP aUt, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04

bytovÁ JÁDRa, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč. 
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské. 
Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

KaDeŘnicKÉ SlUŽby do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

DoUčUJi/vyUčUJi  angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé 
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.  
Email: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820

Malby – nÁtěRy onDeRKa. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

Malby 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
= SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz 

KoUPíM garáž v Řečkovicích. Tel.: 737 437 619

eleKtRiKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T.: 777 019 667

HĹaDÁM prenájom 1+1, 2kk alebo 2+1. Najlepšie od 1. 3. Slobodný 
VŠ 41 r., nefajčiar, bez domácich zvierat. V prípade potreby možné 
referencie: 777 337 251, zilina@email.cz

Stavba krbů a komínů, zapojení kamen do komínů,  
kompletní realizace. 
Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840

Reality – prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní 
servis v ceně. USO reality: www.unisol.cz, tel.: 605 539 083

ŠvaDlena v objektu Měřičkova 18. Možnost oprav oděvů, výměn 
zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd. Více informací  
na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky na čísle 
777 161 282

veŘeJnÝ inteRnet – Centrum služeb občanům, Böhmova 1, Brno, 
tel: 840 44 77 77

KoUPíM přenosku pro kočku použ. a nepotřebnou.  
Tel.: 530 310 763

čínSKÉ taoistické Kung-fu, vaše cesta ke zdraví.  
Tělocvična Srbská 4, taiči a další styly. Vhodné od 14 do 70 let. 
 www.wutao.cz, tel.: 603 100 280

StUDio Silent hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, maséra(ku), 
pedikérku, Řečkovice, Vážného 21, tel.: 602 717 401,  
www.studio-silent.cz

cHcete ZHUbnoUt a získat krásně opálené tělo, navštivte  
StUDio Silent v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725 042 828,  
www.studio-silent.cz

UŠetŘete na vaŠeM PoJiŠtění – projdeme Vaše stávající  
smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz. 
Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 44 77 77 

nePlaŤte Zbytečně Za voDU – až 60% úspora za vodu  
– máme pro Vás řešení Německo-Švýcarské firmy NEOPERL. 
Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net,  
tel:. 840 44 77 77

blanKa KovaŘíKovÁ, hlídání dětí a kadeřnické práce do domu  
Brno a okolí, www.hlidani-deti-brno.com, tel.: 731 556 759

PRofeSionÁlní  oPRavy  elektro. Tel.: 604 833 143

PlacenÁ inZeRce

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o
Banskobystrická 137,  Řečkovice
Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel.: 541 229 234

Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel.: 533 424 046

www.nostalgie.cz

Placená inzerce
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cvč Mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

nové pololetí:
Začíná od 1. února 2014. V některých kroužcích máme volná místa, 
nabízíme několik nových kroužků, informace jsou na našich stránkách: 
www.ddmhelceletova.cz/materidouska. 

nabídka akcí únor a počátek března:
francouzský den – sobota 8. 2., od 9.30 do 12.00 hodin.  Dílničky pro 
děti, dílny pro dospělé, soutěžní kvíz, promítání s výkladem.  
Vše zaměřeno na Francii, zemi, která je nám blízká. Vyzkoušíme také 
kulinářskou specialitu z této země. Není třeba se hlásit předem.  
S sebou příspěvek na materiál, tvůrčí náladu a světlé bavlněné tričko.
Karneval – pátek 28. 2., od 16.30 do 18.30 hodin. Akce je pro děti 
od 4 let bez doprovodu rodičů. Přijďte prožít odpoledne plné krásných 
masek, soutěží, tanečků a her. Cena: 80 Kč 
Na akci je nutné se přihlásit do středy 26. 2. Kontakt: Karin Volfová 
606 206 477, Eliška Fleková 723 262 216. Omezený počet míst!
Kilimandžáro – pátek 7. 3., od 18.00 do 19.30 hodin. 
Přednáška studenta zoologie a cestovatele Mateje Dolinaye  
o dominantě východní Afriky. Interaktivní formou provede posluchače 
výstupem na nejvyšší horu Afriky a návštěvou místních kmenů.  
Zajímavé informace o zdejší přírodě a o tom, co vše musí člověk  
překonat při zdolávání vrcholu. Cena: 50 Kč (také malé občerstvení), 
nemusíte se hlásit předem. Info: Psotová 732 325 457.

tvůrčí akce:
Řemeslné kurzy edika 
10. 2. – 17.00 až19.00 hodin. Pravé vypalované smalty v peci.  
Šperk a jmenovka. Cena: 150 Kč.
výtvarný ateliér Šafrán 
24. 2. – 17.00 až 20.00 hodin. Šperk – techniky FIMO hmota, keramika, 
vinuté perle. Cena: 250 Kč.
Info a přihlášky týden předem: Mgr. Radka Čáslavová 604 932 340, 
rcaslavova@seznam.cz.

Příměstský tábor o jarních prázdninách 17. 2. - 21. 2.  
„Po stopách yettiho“ 
Pro děti od 5 let. Denně od 8 do 16 hodin. Lze se hlásit i na jednotlivé 
dny. Cena: 1 500 Kč. Hry a tvoření, pobyt venku dle počasí, výlet.  
V ceně: pitný režim, 4 obědy, materiál, pedagogický dozor.  
Děti si přinesou: přezůvky, batůžek, láhev s pitím, oblečení na ven, 
případně na převlečení, svačinu.  
Informace a přihlášky do 10. 2.: R. Čáslavová, rcaslavova@seznam.cz, 
Psotová 732 325 457.

více informací k akcím i kroužkům: 
www.ddmhelceletova.cz/ cvč Mateřídouška

DobŘe ti taK,
vrací se mi neustále v  myšlenkách. Měla sis dávat na  kabelku větší 
pozor a  toho všeho bys mohla být ušetřena! Ale stalo se, a  já jsem 
v  jeden podvečer přišla o  občanský průkaz, platební karty, řidičák, 
čtvrtletní jízdenku, zdravotní průkaz a další průkazky, o klíče, o mobil 
a telefonní čísla uvnitř. A to je pro mne ta nejhorší ztráta – kontakty 
na klienty, které budu dávat týdny dohromady. Nic nenabrečím, začí-
nám tedy situaci řešit.

Moje první starost je blokace platebních karet. V ten moment je 
mi jasné, že nechoulostivější je ta nová, bezkontaktní, tj. bez pinu 
na omezenou výši plateb. Než stačím vyřídit blokaci, může šikovný 
zloděj oběhnout pár obchodů a má vyhráno, a já na kontě vybráno. 
Sice to nestihnul, ale takovou platební kartu už opravdu nechci!

Ještě v noci volám na policii a krádež ohlašuji. Na výpověď jsme se 
domluvili až na druhý den dopoledne, aby vznikl řádný zápis. Druhý 
den ráno si s náhradním klíčem v ruce uvědomuji, že po návratu bych 
mohla najít i vykradený byt. Naštěstí přicestoval domů manžel, a tak 
jede k zámečníkům on a já doma hlídám. 

Uvažuji, jak dál, abych všechna místa k vyřizování nových dokladů 
brzo objela. Mám předplacenou čtvrtletní jízdenku, brněnsky šalin-
kartu, půjdu ji vyřizovat dřív než řidičák. Zastavila jsem se na pracovi-
šti v Králově Poli a vysvětlila situaci.

„Paní,“ zněla odpověď, „musíte donést svůj důchodový výměr.“ 
Ano, jsem pracující důchodce, ale tuto povinnost jsem splnila už dáv-
no. „Máte ho přece v počítači“, namítám. „Paní, bez toho to nejde!“ Tak 
dobře, druhý den přijedu s výměrem a pak se nestačím divit, že pra-
covnice za okénkem mi chce založit kartu úplně nového zákazníka se 
všemi poplatky a s plným jízdným na celé čtvrtletí. No to snad ne, já 
jezdím na šalinkartu už od školních let, teď už to je 51 roků. Bráním 
se, že mi při nahlášení krádeže na policii škodu na jízdném nepřičetli 
s poučením, že za jízdenku dostanu duplikát. „Paní, o tom my neroz-
hodujeme, to musíte na Novobranskou!“ Proč ne, ale tím měla pra-
covnice za okénkem začít a ne honit člověka sem a tam. Na ústředí 
v  Novobranské jsem bez komplikací a  na  počkání dostala duplikát 
svého předplaceného kuponu za správní poplatek 80 Kč. Vyřízeno.

A teď požádat o nový občanský průkaz. I na magistrát jsem mu-
sela zajít dvakrát, ale uznávám, to byla moje chyba, nikde jsem si ne-
přečetla, že k identifikaci občana při žádosti o nový občanský průkaz 
je nutný jiný doklad s fotografií. Já jsem s sebou měla jen náhradní 
doklad za  občanský průkaz vydaný policií a  rodný list. Další úřední 
den jsem se dostavila s pasem, ale co kdybych necestovala a nemě-
la ho? V ten moment jsem si uvědomila, že v počítači na magistrá-
tu na Husově mají uložený záznam o mém novém cestovním pasu 
i s fotkou přes celý monitor. Jukla na mne při hledání mé osoby v da-
tabázi, mohli mne tedy identifikovat už při první návštěvě. Nebo ne? 
Vyřízení žádosti o občanský průkaz jde rychle, ale domnívám se, že 
nejeden občan zde utrpí duševní úraz při pořizování rychlofotogra-
fie úřednicí za přepážkou. Chybí zde obligátní věta profesionálního 
fotografa – „Pozor, připravte se, teď!“ Po cvaknutí objektivu se na ob-
razovce objeví místo fotky spíš perokresba, zásadně s  oseknutým 
účesem. To je hrůůůza! Proč tedy nepřidat ještě vrstevnice obličeje 
s číselnými údaji o mírách? Biometrické prvky? Co to znamená, to se 
jen dohaduji a nevím, co v popsaném výsledku poučené osoby vidí, 
ale já svou podobu nevidím. Asi když podoba chybí, tak se vypočítá.

Návštěva ve  zdravotní pojišťovně je bleskovka, dočasný doklad 
mám v ruce hned a definitivní docestuje poštou. Jenom pozor, kdo 
v době  platnosti provizorního dokladu cestuje za hranice musí do-
stat takový doklad, který vycestování pokryje. 

A teď řidičák. Myslím, že tento odstavec ani nerozepíšu, stačí jen 
připomenout konec platnosti jednoho typu řidičáku a nápor lidí, kte-
ří to dodnes nestihli. Náhradní doklad je na počkání a nový je do týd-
ne až 10 dnů.

Úplně nejlíp jsem dopadla u Vodafonu. Víte, jaký mi spadl kámen 
ze srdce, když jsem se dozvěděla, že mi operátor zachová moje pů-
vodní číslo. Zrušil originál simkarty a provoz budu mít na její duplikát. 
Kolegové a klienti se mně dovolají, protože oni číslo znají, to je úle-
va! Dobře mi tak!, stále si sypu popel na hlavu. Svoji zkušenost jsem 
takto nahodila na  papír, kdybyste nedej bože, podobnou torturu 
museli podstoupit. Prosím, dávejte si na  svoje věci DOBRÝ POZOR, 
věřím, že pak se vám nic zlého nestane. Tyto odstavce by mohly být 
dostatečnou výstrahou! A  úplně nakonec jedna stokrát opakovaná 
otázka: Opravdu musí občan všechno vyřizovat nadvakrát? Stačilo by 
jednou, jen kdyby se dobře využívalo existujících operátů a databází!

Jiřina Třešková

Pořádáme kurzy akreditované MŠMt  
nejen pro pedagogické pracovníky:

1/ tvoŘivÁ KeRaMicKÁ Dílna
Inspirativní praktické semináře intenzivní práce v keramické dílně 
nejen pro začátečníky.  cyklus 4 seminářů, celkem 32 vyuč. hodin.  
cena za 1 seminář (1 den):  800 Kč. Uzávěrka přihlášek do 15. 3. 
2013. Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace a podrobný 
program u lektorky: j.podzemna@email.cz.

2/ baby ateliÉR - tvoŘení neJen PRo RoDiče S DětMi
Praktický seminář šikovných výtvarných nápadů, které uplatníte  
při tvoření s dětmi už od 1,5 roku a které můžete využít i v MŠ, ZŠ , 
výtvarných kroužcích...  cyklus 2 seminářů, celkem 16 vyuč. hodin.  
cena za 1 seminář (1 den):  600 Kč.
Kurzy proběhnou od 5 účastníků.  Bližší informace a podrobný 
program u lektorky: j.podzemna@email.cz.

Srdečně zveme na jarní výtvarné dílny
V sobotu 9. 3. 2013 od 9:30 do 12 hodin.  
Program zveřejníme na www. Cena dle výrobků 50-200 Kč.

Mgr. Jana Podzemná

cvč Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na ÚnoR:
badminton – 3. a 5. liga 
BC SmartLife Řečkovice  
aktuálně na: www.bcreckovice.cz 
(Yonex aréna Jehnice)

Městská hala míčových sportů - vodova:

basketbal –  ŽBL nadstavbová skupina A1 
1. 2.  VALOSUN KP Brno : USK Praha 16:30 hod. 
8. 2.  VALOSUN KP Brno : IMOS Brno 16:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz 
(nová hala)

futsal – 1. liga: 
14. 2.  Tango Brno : V. Mýto 20:00 hod. 
28. 2.  Helas Brno : Kladno 19:30 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz 
(nová hala)

Házená – Extraliga mužů 
8. 2.  KP Brno : Frýdek-Místek 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz 
(stará hala)

volejbal – Extraliga žen 
VK KP Brno - aktuálně na: www.vkkpbrno.cz 
(nová hala)

florbal – Extraliga mužů 
16. 2.  Bulldogs Brno : Chodov 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději do 12. 2. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
předseda Komise sportu a člen rady MČ

SPoRtovec Mč 2013 
NOMINACE

vyhlášeny jsou tyto kategorie:

• jednotlivec (maximálně 3 nominace),
• trenér (1 nominace),
• funkcionář (1 nominace),
• družstvo (1 nominace).

Z  došlých nominací bude komisí sportu vybrá-
no k  ocení 10 jednotlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři  
a  5 družstev a  jeden absolutní vítěz, který se stane 
Sportovcem roku 2013 naší MČ.
Podmínkou k  nominaci je buď trvalé bydliš-
tě v  MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, nebo 
členství v  některé místní organizaci či klubu,  
který zde sportovní činnost provozuje.
Své nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte 
do 21. 2. 2014 na e-mailovou adresu: 
foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice.brno.cz.

Richard Foltýn 
předseda Komise sportu RMČ

plavecký bazén
active fitness

SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ  
Družstevní 21, Brno - Řečkovice

www.druzstevni.cz
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ŽÁKOVSKÝ VEČER
12. února 2014 v 18.00 hodin

Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

Vždycky mám radost, mohu-li představit veřejnosti nového,  
talentovaného umělce, který až dosud tvořil „do  šuplíku“. Zvláště, 
má-li osobní vztah k tomuto konci Brna. Tentokrát je tou novou tváří 
Mgr. Darina Studená, talentovaná malířka a sochařka ze sousedních 
Medlánek, dříve ještě jako Fojtíková obyvatelka Řečkovic. A  s  tou 
tvorbou „do šuplíku“ to není tak docela pravda – i když naše únorová 
výstava je její výstavou první.

Když jsem měl možnost seznámit se s její tvorbou, byl jsem nad-
šen. Tato mladá dáma, maminka dvou děvčátek a absolventka studia 
výtvarné výchovy a angličtiny na Pedagogické fakultě MU, je schopná 
výtečně zvládnout nejen realistickou malbu větších formátů, ale též 
značně obtížný a dnes neprávem opomíjený sochařský portrét.  Zde 
byl jejím učitelem sochař doc.  Pavel Kostrhun. Cesta Dariny Stude-
né však vedla nejprve přes studium modelářství a návrhářství oděvů 
na  střední průmyslové škole textilní.  Po  absolutoriu fakulty v  roce 
2001 se dále věnovala jako hluboce věřící křesťanka studiu Bible. 

V  letech 2001-2004 podnikla misijní cestu do Kosova, kde upro-
střed hor na  hranici s  Makedonií a  Albánií mezi místním obyvatel-
stvem nacházela inspiraci pro svoji současnou malířskou tvorbu. 
Podle svých slov „snaží se ve svých obrazech zachytit vnitřní prožitek 
člověka a jeho touhy po dokonalosti – v  krajině pak vidí odraz Boží 
tváře a cítí svobodu duše.“

Po návratu do ČR pokračovala individuální výukou angličtiny, ex-
terně pak spolupracovala se Stavební fakultou VUT v oboru architek-
tura pozemních staveb při praktické realizaci umění v tomto oboru.

V  současnosti je na  rodičovské dovolené, přesto si nachází čas 
i na výtvarné umění. Zúčastnila se i dvou sochařských soutěží – pro 
památník obětem holokaustu a  pro funerální sochu na  Ústředním 
hřbitově v Brně.  Její portrétní busta M. Tyrše z roku 2001 dnes zdobí 
ZŠ na Kuldově ulici v Židenicích. 

výstava obrazů a  plastik Dariny Studené „Portrét v  krajině“ 
v  Galerii na  radnici bude zahájena vernisáží v  pátek 7. února  
v  17 hodin. Výstava potrvá do  neděle 16. února a  bude otevřena 
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 
do 17 hodin.

Na  setkání s  nevšední uměleckou tvorbou Mgr.  Dariny Studené 
zve komise kultury a informací.

Ivan Koláčný

Představujeme malířku a sochařku 
Darinu Studenou

V lednu oslavili své jubileum
Jaroslav BURŠÍK 95 let
Zdeňka  HAVRÁNKOVÁ 93 let
Růžena  MERTOVÁ 92 let
Růžena  ALBRECHTOVÁ 90 let
Bohuslav  AUGUSTIN 85 let
Alois  MEDEK 85 let
Zdenka  MATALOVÁ 85 let
Jarmila  HRNČÍŘOVÁ 85 let
Zdenka  UHROVÁ 85 let
Bohuslav  HODAŇ 80 let
Marie  AMBROŽOVÁ 80 let
Hana  GUTOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu   
vše nejlepší přeje redakce.

akce ZUŠ v. Kaprálové v měsíci únoru 2014:

3. 2.v 16 hod., sál školy školní kolo soutěže 
 ve hře na smyčcové  
 nástroje

 5. 2. v 16 hod., sál školy školní kolo soutěže  
 ve hře na kytaru

10. 2. v 14 hod., sál školy školní kolo soutěže  
 ve hře na klavír

11. 2. v 14 hod., sál školy školní kolo soutěže  
 ve hře na klavír

12. 2. v 18 hod., sál školy Žákovský večer

Srdečně zve  
Jana Sapáková, ředitelka školy


