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Od léta 2013 je řečkovické gymnázium zapojeno do řešení pro-
jektu Jihomoravského kraje s  názvem „Podpora přírodovědného 
a  technického vzdělávání na  středních školách v  JmK“, finančně 
podpořeného prostředky ESF. Výsledky řešení jedné z aktivit pro-
jektu je možno vidět na  první pohled – školní zahrada i  prostor 
před budovou školy prochází zásadními změnami.

Byla vytvořena naučná stezka s  řadou stanovišť pro atraktivní 
fyzikální experimenty a biologická pozorování, najdete zde něko-
lik geologických zastavení a  nezapomněli jsme ani na  stanoviště 
s aktuální tématikou ochrany životního prostředí. Nezbytnou infor-
mativní složku stezky zajišťuje množství naučných tabulí, instalo-
vaných po celém areálu zahrady. Příjemnou součástí celého pro-
stranství se stala zákoutí s  lavičkami a stolky, která budou sloužit 
nejen jako pracoviště pro žáky, ale také jako odpočinkové zóny. Pro 
práci s celou třídou vznikl malý amfiteátr ve školní zahradě a sou-
částí fyzikálních expozic jsou i venkovní posilovací stroje, které de-
monstrují využití jednoduchých strojů a mohou posloužit k „aktivní 
relaxaci“ po náročném pozorování. Dominantu celého areálu tvo-
ří zastřešení fyzikálních stanovišť se zrcadly před budovou školy, 
na boční stěně budovy bylo vybudováno stanoviště s malou větr-
nou elektrárnou, solárním panelem a vodními nádržemi, které jsou 
modelem přečerpávací elektrárny.

Nemocné a nebezpečné břízy před školou musely být pokáce-
ny, byly však nahrazeny výsadbou téměř stovky stromů nejrůzněj-
ších, i  velmi neobvyklých druhů. Do  realizace projektu se zapoji-
la převážná část vyučujících přírodovědných předmětů, a  to jak 
po stránce technicko-materiální, tak po stránce metodicko-didak-
tické. Zapojili se do budování jednotlivých stanovišť, vytvářeli ob-
sahovou i grafickou stránku naučných tabulí, zpracovali okolo 150 
pracovních listů a metodických podkladů a to vše při svém plném 
pracovním vytížení ve škole. Za jejich profesionální přístup a vyso-
ce kvalitně odvedenou práci jim patří velký dík. V neposlední řadě 

patří poděkování také manželům Sedláčkovým, kteří odpracovali 
na úpravě zahrady stovky hodin a bez jejichž pomoci bychom stěží 
dostáli svých plánů. 

Vybudovaná přírodní laboratoř je v  rámci regionu ojedině-
lou záležitostí, její potenciál však nebudou využívat jen studenti 
gymnázia. Byly sestaveny tematicky zaměřené výukové programy 
a  pod vedením lektorů z  řad učitelů gymnázia nabízíme exkurze 
pro žáky brněnských i mimobrněnských základních škol. Realizace 
těchto exkurzí byla ve zkušebním provozu již zahájena, plné využití 
předpokládáme v následujícím školním roce.

S  vybavením celého areálu se budete moci seznámit během 
připravovaného Dne otevřených dveří v přírodní laboratoři, o jeho 
konání budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Martina Blahová, zástupkyně ředitele a koordinátorka projektu
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel gymnázia

Proměna školní zahrady
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Informace ÚmČ

na své 3. schůzi 14. ledna 2015 rada:
• vzala na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů rozpočtu  

k 31. 12. 2014,
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč Spo-

lečnosti pro kulturu a  dialog K2001, o. p.  s., na  projekt výstavy  
k 70. výročí ukončení 2. světové války „Život ve stínu šibenice“, 

• schválila Smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., 
jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy HC 
Kometa a MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2015 v rámci 
projektu „Děti dětem – Kometa městu“,

• schválila uspořádání Vavřineckých hodů ve  dnech 8. až 9. srp-
na 2015 a  jmenovala výbor pro přípravu hodů ve složení Marek  
Viskot, René Černý, Oliver Pospíšil, Marek Gut, Oldřich Gardáš a Jiří 
Mottl,

• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DIRS Brno na pro-
vedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní – I. etapa, 
část rekonstrukce a oprava“. Smluvní dodatek spočíval v započí-
tání víceprací v částce 356 tis. Kč bez DPH, vyvolaných především 
nízkou únosností stávajícího podloží,

• požádala v  souvislosti s  výzvou náměstkyně primátora Ing.   
Kláry Liptákové o  poskytnutí finančních prostředků z  rozpočtu 
statutárního města Brna na akce „Rekonstrukce zahrady MŠ Brno, 
Měřičkova 46“ ve výši 2 mil. Kč, „Oprava střechy ZŠ Horácké nám. 
13, pracoviště Uprkova“ ve výši 1,2 mil. Kč a „Oprava podlahy tělo-
cvičny ZŠ Brno, Novoměstská 21“ ve výši 800 tis. Kč. Dále požádala 
o poskytnutí finančních prostředků na nábytkové vybavení škol, 
konkrétně na akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Brno, Horácké 
nám. 13“, „Výměna lehátek MŠ Brno, Kárníkova“ a „Obnova nábyt-
kového vybavení původní třídy MŠ Brno, Tumaňanova“.

3. zasedání zastupitelstva městské části se bude konat  
19. února 2015. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady městské části Daňová sleva za umístění dítěte 
v předškolním zařízení

Vážení rodiče, jelikož se blíží doba, kdy mnozí z vás budou podá-
vat svá daňová přiznání za uplynulý rok, dovolte, abych vás upozornil 
na nově zavedenou daňovou slevu za umístění dítěte (§ 35bb zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), která se týká i umístění v běžné 
mateřské škole.

Tato sleva byla zavedena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině. Sleva na dani bude poskytována 
ve výši poplatníkem prokazatelně vynaložených výdajů za umístění 
dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské 
školy. 

Maximálně si lze takto ročně snížit daň do výše minimální mzdy 
za  každé vyživované dítě, a  to na  základě potvrzení zmíněných  
zařízení o výši vynaložených výdajů (k tomu lze využít tiskopis Příloha 
k Prohlášení k dani MFin 5457/1). Jedná se o daňovou slevu, nelze ji 
tudíž uplatnit formou daňového bonusu, lze ji uplatnit až v rámci 
ročního zúčtování záloh na daň zaměstnavatelem nebo v daňo-
vém přiznání.

Domnívám se, že každá, byť sebemenší finanční úleva při vaší péči 
o naše dětské naděje přijde vhod. A to jak zaměstnancům, tak OSVČ.

Mgr. René Černý, místostarosta 

Zápisy dětí do mateřských škol začaly
Už několik let je přijímací řízení dětí do mateřských škol realizo-

váno elektronicky. Poté, co se do systému konečně připojilo i „město 
ve městě“, městská část Brno – střed, platí stejné podmínky pro celé 
Brno a ještě více se zvýšila šance na efektivní využití celé kapacity sítě 
městských mateřinek.

Celý proces má tři fáze, všechny potřebné informace a  formulá-
ře získáte na  webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz. První 
fáze, trvající od 2. do 27. února, spočívá ve vyzvednutí přihlášek buď-
to na zmíněném webu, nebo přímo v mateřské škole či na Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikán-
ské nám. 3.

Druhá fáze znamená odevzdání přihlášky ve  vybrané mateřské 
škole ve  dnech 2. a  3. března. K  volbě mateřské školy vám mohou 
pomoci informace o počtu volných míst v jednotlivých MŠ, které jsou 
také k  dispozici na  uvedeném webu. V  závěrečné fázi od  9. března 
můžete očekávat informaci o výsledku přijímacího řízení. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Strážníci varují: 
nenaleťte podvodníkům
mají různé scénáře, ale stejný cíl. přijít snadno k  pe-

nězům. Spoléhají přitom na  důvěřivost zejména starších 
lidí, kterým zvoní u dveří. vydávají se za vzdálené příbuz-
né nebo známé rodinných příslušníků, a to jen proto, aby 
s pomocí smyšlené historky vylákali hotovost.

Varování, která zaznívají dnes a denně kolem nás, jako by 
mnozí neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že jim se něco takového stát  
nemůže. Bohužel se však už i  letos vyskytly tyto smutné  
případy. V zatím posledním, který zaznamenala městská po-
licie v  Brně, byla okradena jednaosmdesátiletá seniorka.  
Uvěřila cizímu muži, který za ní přišel, aby mu dala peníze pro 
svou dceru, která bydlí v Praze. Uvěřila, a během chvíle přišla 
o mnohaleté úspory ve výši 14 000 korun. Svoji chybu si uvě-
domila, až když byl podvodník dávno pryč.

nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li stopro-
centní jistotu, že mluví pravdu. 

Upozorněte prosím opakovaně svoje starší příbuz 
né, ať jsou vždy maximálně obezřetní a vše si do detailu ověří 
telefonátem. V  případě sebemenších pochybností je možné 
zavolat na bezplatné tísňové linky 156 nebo 158. 

 Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Městská část podporuje činnost seniorů
Zastupitelstvo naší městské schválilo v  rozpočtu na  letošní rok  

finanční částku na podporu aktivních činností našich seniorů. 
Senioři naší městské části se mohou účastnit přednášek, které  

pořádají kluby důchodců, buď v prostorách umělecké školy Univer-
sum na Kořenského ulici č. 23a, nebo v budově NADĚJE na Hapalo-
vě ulici č. 20. Program i  termíny přednášek na  I. čtvrtletí 2015 jsou  
uvedeny v lednovém čísle ŘEČI.   

Další činností určenou pro seniory jsou jednodenní zájezdy  
s  návštěvou kulturních a  historických památek anebo návštěva 
termálních lázní. I  o  této činnosti jsou senioři předem informováni  
prostřednictvím ŘEČI. Finančně je podporováno plavání seniorů 
v bazénu na Družstevní ulici i trénování paměti v budově radnice. 

Letos  rozšiřujeme činnost o  cvičení vhodné pro seniorský věk, 
rovněž v budově radnice, a předvelikonoční a předvánoční výtvarné 
tvoření.

Vážení senioři, pokud jste se dosud žádných seniorských akti-
vit neúčastnili a máte zájem přijít mezi své vrstevníky, seznámit se, 
pobavit,  něco zajímavého se dozvědět anebo prožít příjemný čas,   
informujte se osobně anebo telefonicky u  sociálních pracovníků  
našeho úřadu (tel. č. 541 421 723, 541 421 738). 

Božena Trnková,  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
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Zaplněný Besední dům tleskal žákům  
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

Vánoční koncert patří k tradičním a oblíbeným vrcholům koncertní sezóny 
každé základní umělecké školy. Z kapacitních důvodů se letošní vánoční kon-
cert ZUŠ Vítězslavy Kaprálové konal v Besedním domě. Rodiče a další příbuzní 
účinkujících a  přátelé školy dokázali i  tento největší brněnský koncertní sál 
beznadějně vyprodat a zaplnit a vytvořili účinkujícím příjemnou a vstřícnou 
atmosféru. 

Koncert zahájily nejmenší děti ve-
selými písničkami a vnesly do Besední-
ho domu svoji hravost a spontánnost. 
Připomněly všem dalším vystupujícím 
jejich první krůčky v  hudbě a  nám 
rodičům bylo jejich zpívání sladkou 
odměnou za všechny hodiny strávené 
nad notami a prstoklady. Pokud snad 
něco chybělo k  technické nebo umě-
lecké dokonalosti, tak to bylo bohatě 
vyváženo nadšením a radostí ze společného vystupování. Pak už se na pódiu, 
které je domovskou scénou Brněnské filharmonie, střídali mladší i starší uměl-
ci, sólisté i komorní soubory, tanečníci, hráči na nástroje i zpěváci. 

O svůj zážitek z nedávného koncertu, pořádaného pro sdružení Elpis, se 
s námi podělila paní ředitelka Jana Sapáková. Během koncertu, který se konal 
v Konventu, sedělo na pódiu malé děvčátko. Nebylo nevychované, jen potře-
bovalo vnímat hudbu svým způsobem. Bylo totiž neslyšící, a hudbu vnímalo 
tak, že sedělo na dřevěném podiu. Potom dostalo dovolení, že se smí během 
hry dotýkat klavíru, aby mohlo cítit jeho rezonanci. Snad všichni jsme ve zbyt-
ku koncertu viděli svýma vnitřníma očima na pódiu kromě účinkujících ještě 
malou holčičku, láskyplně hladící klavír. Ani ty nejprostší věci nejsou samo-
zřejmé. 

Vrcholem koncertu bylo závěrečné společné vystoupení velkého žákov-
ského orchestru a sboru pod vedením Mgr. Pavla Feldmanna, který provedl 
pásmo jihočeských koled. Závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán si mohl 
s nimi zazpívat každý v sále, a mnozí toho rádi využili. Komu se kdy poštěstí, 
aby mohl zpívat v Besedním domě s orchestrem?

Nebylo toho málo, co jsme toho večera dostali darem. Malí připomněli vel-
kým jejich začátky, velcí ukázali malým, jak je krásné hudbu vytvářet. Někteří 
mohli zažít napětí sólového vystoupení, kdy vše záleží jen na nich, jiní prožili 
radost ze souhry a společného díla. Všichni jsme mohli otevřít svoje srdce krá-
se, která otevírá to lepší v nás a vrátit se domů obohaceni. 

Markéta Šmerdová

S novým volebním obdobím se vracíme k seriálu roz-
hovorů, které mají představit jednotlivé členy zastupitel-
stva naší městské části. ve snaze o politickou korektnost 
se rozhodla redakční rada dodržet abecední pořádek 
v posloupnosti rozhovorů. první na řadě je tedy nováček 
a zástupce mladé generace zastupitelů petr Bořecký (kdU
-ČSl).

Máte za sebou dvě zasedání zastupitelstva. Jaké jsou Vaše první dojmy?
První dojmy jsou smíšené, na jednu stranu jsem rád, že jsem dostal obrovskou 

důvěru od voličů a můžu je zastupovat na naší radnici, ale také vím, že jako opo-
ziční zastupitel bude těžké některé věci prosadit a vyjít vstříc všem, co se na mě 
obrací s prosbou. Co mě příjemně překvapilo, je kultivovanost a slušnost, která 
na zastupitelstvu vládne. To je dobrý základ pro to, abychom byli schopni dělat 
dobrou práci pro naši městskou část.
Nemůžu se nezmínit o  Vašem otci Josefu Bořeckém, který byl dlouholetým 
zastupitelem. Nebylo mu však dopřáno dokončit svůj mandát, a bude to už 
téměř 2 roky, co nás navždy opustil. Předpokládám, že jeho práce Vás ovlivnila 
při rozhodnutí kandidovat v komunálních volbách?

Ano, je to tak. Především díky tátovi mám kladný vztah k  politice a  to mně 
usnadnilo rozhodování. Komunální politiku a  práci v  ní beru také trochu jako 
rodinnou tradici. To, že převezmu tuto štafetu, jsem vždy považoval za samozřej-
most, jen jsem nečekal, že to bude tak brzy.
U vás doma je to trochu jako v pohádce Tři bratři, všichni jste si také už našli 
nevěsty. To jste docela velká rodina. Držíte pospolu jako v pohádkových ča-
sech, nebo se vídáte jen málo jako štvanci uspěchané současnosti?

Pravdou je, že rodina má v mém životě důležité místo. Myslím, že tuto hodnotu 
jsme zdědili všichni tři, a i proto s bratry držíme pospolu, takže by se dalo říct, že si 
žijeme jako v pohádce. Ale život není pohádka. V dnešní době se každý za něčím 
honí a často zapomíná na důležité věci. Pak se setkáváme s tím, že lidé mají v ži-
votě prázdná místa, která neumějí vyplnit. Já jsem měl možnost poznat, jaké to je, 
když člověk dostává základní morální principy skrz výchovu v rodině, a proto bych 
to tak chtěl předat i svým dětem. Musím říct, že se necítím být štvancem uspěcha-
né současnosti a vždy se těším na každé rodinné setkání.

Pokud vím, tak jste působil v  Junáku. Je to minulost, nebo jste stále aktivní 
skaut? Jaký je podle Vás největší přínos skautingu pro současnost?

Ano, jsem skaut. Skauting mě provází celý život. Od mala jsem jezdil na tábory, 
účastnil se schůzek během roku a později jsem i vedl družinu. Můj táta věnoval 
práci pro skaut v Řečkovicích hodně času, a tak jsem to bral jako součást naší ro-
diny. Když jsem vyrostl, tak jsem se rozhodoval, jestli budu aktivní v Junáku, nebo 
budu pomáhat v  Orlu, kde v  té době vznikalo nové sportoviště a  bylo potřeba 
začít i  s  činností. Nakonec jsem se rozhodl pro práci v  Orlu a  začal jsem tréno-
vat futsalovou mládež. Takže aktivní skaut nejsem, ale jejich hodnoty mám stále 
v sobě, prostě skautem na celý život. Přínos pro současnost vidím v tom, že skaut-
ské oddíly vytváří partu a učí kamarádství mezi lidmi a především vedou mladé 
k základním lidským hodnotám. Učí děti, jak obstát v životě a přitom být dobrým 
člověkem.
Zmínil jste se o řečkovickém Orlu, tam nejste aktivní jen jako trenér futsalu, 
že? Za poslední léta se podařilo vybudovat kvalitní moderní sportovní areál. 
Může tuto vybavenost využívat i  neorganizovaná veřejnost, nebo je nutné 
vstoupit do Orla?

Trénování futsalu jsem předal zkušenému trenérovi a  sám mám na  starosti 
správu areálu. Také jsem se stal místostarostou místní orelské jednoty a po vzoru 
svého táty se podílím na vedení Orla v Řečkovicích. Díky dobrému kolektivu, který 
máme ve vedení, a také díky podpoře města a městské části se nám daří udržovat 
areál v dobré kondici, a  i proto by byla škoda nepustit na sportoviště veřejnost. 
Po dohodě mohou hřiště využívat všichni i mimo členy Orla. Kromě toho nabízí-
me řadu kroužků pro děti, cvičení pro ženy a v seniorských kategoriích nás naši 
hráči a  hráčky reprezentují v  různých sportovních odvětvích. To by bylo ale asi 
na samostatné povídání. 

aktivitám řečkovického orla se samozřejmě budeme v našem zpravodaji 
pravidelně věnovat. děkuji za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů při půso-
bení v našem zastupitelstvu.

Já také děkuji a těším se na další spolupráci.

S Petrem Bořeckým si povídal Oliver Pospíšil

Na kus řeči s Petrem BOŘECKÝM

Krátce z historie...  únor 
21. února 1947 se v Řečkovicích narodil silák, herec, propagátor hantecu 

a  recesista franta kocourek. Celý život rozvážel uhlí, ale patřil a patří mezi 
nejpopulárnější brněnské občany. Pěkně ho vystihl Bolek Polívka, když řekl: 
„Byl mýtem ještě zaživa.“ Zemřel nečekaně 7. července 1991, je pochovaný 
na hřbitově v Řečkovicích.

Malý František Kocourek na školní fotografii z roku 1954, ZŠ Košinova, Královo Pole. Fotografii 
ze svého archivu poskytla Frantova dávná spolužačka paní Vladimíra Černá.

1. února 1953 se mokrá Hora stala, po  dvousetleté společné historii 
s Jehnicemi, samostatnou obcí. Jako založení Mokré Hory se uvádí rok 1771 
či 1784, ale zakreslena na  vojenských mapách je již v  60. letech 18. století. 
Roku 1960 byla spojena s Řečkovicemi a připojena k Brnu.

Dana Malíková

Děkuji všem přátelům a známým, kteří přišli  
14. ledna do obřadní síně krematoria v Brně,  

aby vyprovodili pana Jiřího Vrbu na jeho poslední, nejdelší cestě. 
Manžel, tatínek, dědeček a pradědeček opustil tento svět  
6. ledna 2015 poté, co prohrál svůj boj s těžkou nemocí.

Děkuji za projevy soustrasti, manželka Růžena
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V  Galerii v  přírodě Vránův mlýn v  Údolí  
Ponávky  se 18. prosince loňského roku konala 
pozoruhodná akce. Nesla název SIT DURAT REG-
NUM, což v  českém překladu znamená „Nechť 
království trvá“, a  mimo jiné přispěla k  oboha-
cení přírodní galerie restaurovaným dílem. Jed-
ná se o  pomník Smíření, věnovaný vzpomínce 
na Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévo-
du Františka Ferdinanda d´Este a  jeho choť Její 
Výsost Žofii, vévodkyni z Hohenbergu.

Tento pomník byl právě v  den 18. prosin-
ce 2014 posvěcen. 18. prosince 1863 se totiž 
ve Štýrském Hradci narodil Jeho císařská a krá-
lovská Výsost arcivévoda František Ferdinand 
d´Este.  Proto se celá tato významná akce kona-
la právě v tento den. 18. prosinec 2014 připadl 
na čtvrtek, a byl to téměř normální všední den.

Nikoliv však v  okolí Vránova mlýna, kde se 
ten den děly podivuhodné věci. Za osobní účas-
ti Její Jasnosti Sophie, vévodkyně z Hohenbergu 
de Potesta, pravnučky vznešených praprarodi-
čů, a  za  účasti dalších vzácných hostů, z  nichž 
nejvýznamnější byl pan hrabě Jan Podstatzky 
Lichtenstein z Velkého Meziříčí, byl vysvěcen již 
zmíněný pomník Smíření.

Při slavnostním svěcení pomníku Smíření 
u Vránova mlýna zaznělo z úst řečníků pár důle-
žitých výzev pro naši současnost a budoucnost. 
Především byl kladen důraz na narovnání křivd, 
které minulé století spáchalo na duši celé vlasti. 

Toto narovnání musí vést přes smíření se 
s  faktem, že šlechetní lidé, jako byl náš vzácný 
host Její Jasnost Sophie, vévodkyně z  Hohen-
bergu de Potesta, byli, jsou a  vždy budou pro 
nás vzorem. Vzorem, jak se máme chovat pře-
devším k sobě samým, a pak v neposlední řadě 
jak se máme chovat vůči krajině, ve které žijeme, 
kultuře, kterou vnímáme a vůbec ke všemu, co 
bychom měli spravovat pro generace příští.

Žehnání pomníku Smíření provedl Otec  
Karel Hanslík z Vranova u Brna. K nádherné do-
bové atmosféře přispěli svojí přítomností i  čle-
nové Brněnského městského střeleckého sboru.

Slavnost pokračovala liturgií v kostele Naro-
zení Panny Marie ve Vranově u Brna. Mše svatá 
za  smíření byla věnována především památce 
Jeho císařské a  královské výsosti arcivévody 
Františka Ferdinanda d´Este, a  to v  den jeho 
narozenin. Byla sloužena z  části v  českém, ně-
meckém a latinském jazyce. Mši celebroval Otec 
Josef Beneš. Na  závěr mše zazněla vznešená 
a  zpívaná císařská hymna. Část hymny zazněla 
česky a část německy. Varhany na závěr koruno-
valy mohutnost toho dne. 

Po liturgii následovala přednáška Její Jasnos-
ti Sophie, vévodkyně z Hohenbergu de Potesta, 
v  konferenčním sále vranovského Duchovního 
centra. Přednáška zazněla v  anglickém jazyce 
za  skvostného překladu paní Lucie Cekotové. 
Při poslechu přednášky, pevného, avšak místy 
chvějícího se hlasu Její Jasnosti Sophie, měli 
všichni přítomní dojem že kolem nich prochází 
celé nešťastné 20. století. Ba co víc, že těch sto 
let zrovna teď žijeme…

Jedna z  nejpůsobivějších částí přednášky 
byla, když Její Jasnost popisovala, jak se děti 
právě zavražděného vznešeného páru Jejich 

císařských a královských Výsostí Františka Ferdi-
nanda a Žofie dověděly o tomto hrůzném činu.

„…28.července jsou moji praprarodiče zavraž-
děni v Sarajevu.

Můj děd, vévoda Max z Hohenbergu, kterému 
bylo tenkrát 12 let, jeho sestra hraběnka Žofie 
z  Hohenbergu, které bylo tenkrát 13 let, a  jejich 
bratr, kníže Ernst z  Hohenbergu, kterému bylo  
tenkrát 10 let, ztrácejí své milované rodiče a stávají 
se siroty.

Sarajevský teroristický čin vrhá Evropu do   
hrůzyplného víru světové války…“

Pevně věříme, že se nám podaří přednáš-
ku pro velký úspěch zopakovat i  v  tomto roce.  
Máme příslib od  Její Jasnosti Sophie na  nedě-
li 1. března 2015 opět v  Duchovním centru ve   
Vranově u Brna. Pro přesnější informace prosím 
sledujte www.vlckovi.cz.

Na závěr této krátké zprávy o hlubokém zá-
žitku slavnosti SIT DURAT REGNUM si dovolím 
citovat pana doktora Milana Nováka, kastelána 
zámku Brandýs nad Labem a  pobočníka Jeho 
císařské a  královské Výsosti arcivévody Karla 
Habsbursko Lotrinského:

„Čas, jak víme, je pojem relativní. Ani celých sto 
let, které nás dělí od počátků Velké války, katastro-
fy, která radikálně změnila Evropu a zahájila sto-
letí dalších válek, totalit a masových zločinů proti 
lidskosti, nám nestačilo k pochopení pravdy, k od-
puštění, ke smíru. Možná proto by mělo být váleč-
né výročí roku 2014 vnímáno v souvislosti dalších 
výročí jako memento pro evropské společenství 
současnosti.“ (PhDr.  Milan Novák – Karel Veliký, 
římský císař, otec Evropy – Praha, 25. ledna 2014, 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha).

Jak zoufale jasně zní tato formulace ve světle 
nejaktuálnějších světových událostí.

Sochař Patrik Vlček, Vránův mlýn Brno

Zpráva o slavnosti SIT DURAT REGNUM

akce ZUŠ v. kaprálové  
v měsíci únoru 2015:

9. 2. v 19 hod., sál školy
koncert Společnosti Bwohuslava 
martinů a ZUŠ v. kaprálové  
k 100. výročí narození skladatelky 
a dirigentky

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

18. a 19. 2., celodenně, sál školy
okresní kolo soutěže v sólovém  
a komorním zpěvu

Srdečně zve Jana Sapáková,  
ředitelka školy
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placenÁ InZerce
HledÁm ke koupi byt v Řečkovicích 2+1 nebo 3+1 v OV, bez RK . 
naBíZím byt 1+1 v OV na ul. Novoměstská. Tel.: 604 335 810

poČítaČe-nB-tISkÁrnY-Internet: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

malBY, nÁtĚrY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

HodInovÝ  manŽel - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009

malíŘ pokoJů, tel.: 604 518 776, Řečkovice

kadeŘnIckÉ SlUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

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

naBíZím opravy počítačů a notebooků, tvorbu a správu webových 
stránek.  Bc. Jan Ryšávka, tel.: +420 604 535 647.  
www.hr-computers.cz

renovace dŘevĚnÝcH podlaH (parkety, vlysy, palubky),  
podlahářské práce. Tel.: 603 818 218

InStalatÉrSkÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181

doprava pro SenIorY - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

malBY – nÁtĚrY onderka. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

doUČUJI/vYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

rÁmovÁní oBraZů, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165

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

pronaJmU vytápěnou garáž-elektřina-voda za přijatelnou 
cenu na ul. Třešňová, Medlánky. Telefon: 737 857 244

BIoStImUlaČní laSer,  Veronika Němcová, Azurová 2, Řečkovice. 
Tel.: 605 192 169, www.kosmetika-nemcova.cz  Hýčkejte vaši pleť!

pronaJmU dlouhodobě garáž na ul. Novoměstská. T: 608100254

HledÁm ke koupi byt v Řečkovicích. Může být i v původním 
stavu, nabídněte prosím. Tel.: 607 458 509

koUpím byt 1+kk/1+1. Platba v hotovosti. Tel.: 702 334 402

koUpím byt 3+1 v Řečkovicích, OV, výtah. Nejsme RK.  
M: 603 373 422 

pronÁJem zasedací místnosti v Brně – vč. zázemí, nízká cena.        
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603 899 555

vÝHodnÉ ceStovní poJIŠtĚní  
Můžete sjednat v Centru služeb občanům  
www.centrumsluzeb.net, Banskobystrická 39a, tel.: 840 447 777
centrUm SlUŽeB oBČanům – služby a poradenství pro vás  
– kopírovÁní , tISk (i z el. médií), SkenovÁní 
– kroUŽkovÁ vaZBa, lamInovÁní, pŘepIS teXtů 
– tvorBa vIZItek JIŽ od 10 kUSů,  
– veŘeJnÝ Internet, e-maIl aj. 
– poradenStví a ZproStŘedkovÁní SlUŽeB 
– HledÁní Informací  na InternetU 
– poradíme S vaŠím  poJIŠtĚním 
– realItní poradenStví - prodej domů, bytů a prostor  
– ÚSpora vÝdaJů Za vodU - až o polovinu méně za vodu ! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

pronaJmU zděnou garáž situovanou z ul. Novoměstská do ul. 
Hradecká (vjezd na dálniční obchvat).  Tel.: 511146777, 723488271

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
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23 . 2. -27. 2.
Rezervace  podmínkou. 8.00 – 16.00. Na  děti čeká pravěká kuchyně,  
práce s  keramickou  hlínou, Antropos, výlet, solná jeskyně nebo VIDA 
centrum (nově otevřeno 1. prosince 2014).
V případě výletu stravu a pití s sebou. Program a další info po rezervaci.
Cena: 1500 Kč + jízdenky MHD. Věk: od  6 let, mladší po  dohodě.  
Lze i sraz v pobočce Komín.
Rezervace, info:   Šárka Lokajová,  606 110 970,  ddm.komin@seznam.cz, 
Iva Bláhová,  775 174 463.
mažoretky – rozšiřujeme! 
Dotazy ráda zodpoví Helena Vévodová, tel. 720 214 992.
po, 13.00 – 13.45, ZŠ novoměstská, Po, 15.00 - 16.30, DDM Gromešova.
Út, 17.00 – 18.00, ZŠ Pastviny, Komín,  St, 15. 00 - 16.30, DDM Gromešova.
Čt, 18.00 – 19.00, Gromešova (dle zájmu ZŠ novoměstská od 17.00).
Pochod na hudbu, správné držení těla, práce s hůlkou, taneční prvky dle 
věku a zkušeností.

kroužek žurnalistiky - úterý 17.30 - 19.00. Zajímavosti z  dění 
ve škole, z místa bydliště, různé rubriky - kultura, akce, sport, rozhovory,  
povídka, jednou za  měsíc děti „vydají“ noviny nebo malý časopis.   
Cena  800 Kč/pol.,  1x za 14 dní. 

Čtenářský klub - čtvrtek od 14.45 - 15.45 - čtení na pokračování,  
literární povídání, návštěvy knihoven, knihkupectví, organizování 
čtenářského maratonu. Zařazení do programu Česko pomáhá čtením, 
sbírání kreditů k charitativní činnosti.  Cena:  550 Kč/pol.  
Určeno dětem ze ZŠ. 1x za 14 dní.  
Lektor: Ivana Bláhová, 775 174 463, ivana.blahova@post.cz

páteční akce v únoru   15.00 – 19.00 hod.       
Akce jsou určeny pro rodiče a  jejich děti, prarodiče a  pro všechny,  
kteří chtějí strávit zimní odpoledne kreativním tvořením a  zábavným 
hraním, odnést si hezké zážitky z příjemného prostředí.
Cena:  vstup 50 Kč +  stanoviště 30 Kč, děti s  věrnostní kartou zdarma  
+ příspěvek na stanoviště 30 Kč.

6. 2. Zimní pohledy:  výroba müsli, zimní inkoustové krajinky,  
kašírovaný sněhulák, krmítko pro ptáčky.

6. 2. Spaní na domku
Pobytová akce pro samostatné a tvořivé děti.  
Rezervace do středy před akcí. Tel. 775 174 463.  
Od pátku 19.00 do soboty do 12.00 hod. 3D film, dopolední tvoření, 
deskové hry, tangrami, origami.

13. 2. na skle malované: malba na sklo, rámeček, pečení - zelňáky, 
valentýnské dárečky.
20. 2. masopust: koblihy, loutky z vařeček, masopustní tvoření.

Nabídka akcí:

pŘímĚStSkÝ tÁBor o JarnícH prÁZdnInÁcH 
23. 2. - 27. 2. 2015 „taJemStví StarÝcH cIvIlIZací“ 
možnost scházení 7:30-8:00, konec 15:30-16:00. 
Tvořivý a objevovací tábor s menšími vycházkami a výlety  
a výtvarnými činnostmi. Objevíme tajemství bůžka,  
který vidí i dozadu. Poznáme dávné civilizace Mezopotámie, 
Egypta, Japonska, Jižní Ameriky a Keltů.  
Cena s obědy: 1200 Kč/týden, 1 den: 240 Kč.

Jarní vÝtvarnÉ dílnY 
sobota  14. 3. 2015 od 9:30 do 12 hodin 
Tvoření s jarními motivy pro předškoláky, školáky a dospělé, 
možnost vyzkoušení tvorby vinutých perel. 
Cena podle výrobků 50-200 Kč.

Máme volná místa v těchtoto kroužcích s možností přihlásit  
se od 2. pololetí (únor 2015): 
výtvarka s keramikou, děti 6-9 let, úterý 14:30-16:00.
keramika pro dospělé, středa 18:15-20:15, 1500 kč 10 
lekcí, 200 kč 1 lekce
Baby ateliér – tvoření pro nejmenší děti s doprovodem 
(dopoledne, info. viz kontakt).
Podrobné info a přihlašování: dominocvc@gmail.com  
nebo tel.: 608 644 313 (Jana Podzemná).

cvČ domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova
www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113 
www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka free-cool-In 
Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice

Co pro rok 2015 připravuje VNM
Rok 2015 je poznamenán řadou významných výročí, které se zapsa-

ly do  našich, evropských i  světových dějin. Těch událostí, na  které budeme 
vzpomínat, je více, než budeme schopni připomenout způsobem pro nás 
obvyklým. Vedle toho chceme využít i  okamžitých možností,  které se nám 
právě naskytují. 

Co tedy pro vás připravujeme:  V březnu mezi nás pozveme k přednášce 
a besedě - dřív než zase někam odjede - asi jediného řečkovického polární-
ka Mgr. Lukáše Krmíčka, Ph.D., který má za sebou vedle pobytu v Antarktidě  
i cesty do Grónska a  do severních polárních končin.

V  květnu si bude celý svět připomínat 70 let od  konce 2. světové války.  
Jak se na  vítězství nad nacistickým Německem podílely armády Spojenců 
čteme, slyšíme a  vidíme velmi často. Jak se však na  tzv. neviditelné frontě 
na tomto vítězství podílel domácí odboj na Brněnsku a kdo to byl právě u nás  
v  Řečkovicích a  na  Mokré Hoře, to se dozvíme od  našeho bývalého kolegy 
v ZMČ a redakční radě Řeči Mgr. Jana Jandla. Jako historik se během studia 
zaměřil na dějiny 19. a 20. století a dnes svoje schopnosti a znalosti zúročuje 
jako místopředseda MěO Svazu bojovníků za svobodu v Brně.

Před 600 lety byl 6. července v Kostnici upálen Mistr Jan Hus. Před několika 
lety z popudu Jana Pavla II. byla sestavena komise k odbornému posouzení 
této naší významné osobnosti. Výsledkem několikaleté práce komise bylo ná-
sledné sejmutí označení „kacíř“ z Husovy osobnosti a jeho následné prohláše-
ní za reformátora církve. Podobně jako jsou Martin  Luther či Jan Kalvín. Rádi 
bychom se k osobnosti Mistra Jana Husa vrátili přednáškou s besedou někdy 
počátkem podzimu, zřejmě ve druhé polovině měsíce září.

V listopadu bychom rádi uspořádali přednášku s besedou s naším předním 
historikem - odborníkem na  napoleonskou tématiku Prof.  PhDr.  Dušanem  
Uhlířem, CSc. Počátkem prosince si jako každý rok připomínáme různými  
společenskými akcemi významnou Bitvu tří císařů u Slavkova. Letos od této 
bitvy uplyne 210 let, a je tedy na místě si ono výročí, pro Moravu ne zrovna 
slavné, připomenout.

V příštím roce 2016 bychom se rádi s vámi sešli na přednáškách a besedách 
například o  brněnském podzemí,  o  vojenských dějinách Moravy a  historii 
a současnosti života Židovské obce Brno. To však rozhodně nebude všechno.

Na setkání s vámi se těší 
RNDr. Ivan Koláčný,  

předseda výboru pro národnostní menšiny ZMČ

Jaroslav  BURŠÍK 96 let 
Růžena  MERTOVÁ 93 let
Růžena ALBRECHTOVÁ 91 let
Anna  SLÁMOVÁ 90 let
Jarmila  MILIONOVÁ 90 let 
Marta  VOJTOVÁ 90 let 
Marie  OUJEZDSKÁ 90 let 
Marie  BASTLOVÁ 90 let 
Ladislav  HÁJÍČEK 85 let 
Bohumil  HNÍZDO 85 let 
Ludmila  ŘIHÁČKOVÁ 85 let
Marie  MATYÁŠOVÁ 80 let
Marie  ROUPOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší 
přeje redakce.

JUBILANTI – leden 2015
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Sportovní program na Únor:
městská hala míčových sportů - vodova:
Basketbal – Středoevropská liga CEWL (nová hala) 
11. 2.  VALOSUN KP Brno : Piešťanské Čajky 17:30 hod. 
            - ŽBL 
21. 2.  VALOSUN KP Brno : Hradec Králové 15:30 hod. 
25. 2.  VALOSUN KP Brno : Karlovy Vary 17:30 hod. 
28. 2.  VALOSUN KP Brno : VŠ Praha 15:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Házená – 1. liga mužů (stará hala) 
7. 2.  KP Brno : Dukla Praha 17:00 hod. 
21. 2.  KP Brno : Karviná 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
florbal – extraliga mužů (nová hala) 
1. 2.  BULLDOGS Brno : Bohemians Praha 17:00 hod. 
15. 2.  BULLDOGS Brno : Pardubice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz
futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
6. 2.  HELAS Brno : Sparta Praha 19:30 hod. 
13. 2.  HELAS Brno : Teplice 19:30 hod. 
27. 2.  TANGO Brno : Mělník 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
volejbal – extraliga žen (nová hala) 
VK KP Brno – zápasy nadstavby 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději  
do 12. 2. 2015 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ

tIp mĚSíce  – šlágry halových sportů:
1. liga házené mužů 

7. 2.  KP Brno (4.) : Dukla Praha (3.) 17:00 hod.
Ženská basketbalová liga 

21. 2.  VALOSUN KP Brno (3.) : Hradec Králové (2.) 15:30 hod.
(oboje Městská hala míčových sportů – Vodova)

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kam vyrazit za sportem?

Placená inzerce

SPORTOVEC MČ 2014  
NOMINACE

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:
–  jednotlivec (maximálně 3 nominace),
–  trenér (1 nominace),
–  funkcionář (1 nominace),
–  družstvo (1 nominace).

ZZ došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocení 10 jednotlivců,  
5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev a jeden absolutní vítěz, který se v pá-
tek 27. 3. 2015 stane Sportovcem roku 2014 naší městské části.

Podmínkou k nominaci je buďto trvalé bydliště v městské části Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora nebo členství v některé místní organizaci, která 
zde sportovní činnost provozuje.

Vaše nominace, oddílové nebo osobní, zasílejte do  28. 2. 2015 na  
e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice.brno.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu

VÝSTAVA SUKULENTŮ
Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od  

21. do  29. března 2015 v  Brně ve  Středisku volného času Lužánky,  
Lidická třída 50. Otevřeno bude tradičně od 10 do 18 hodin. Lužánky 
jsou nádherný park se staletými stromy v centru Brna.

Těšit se můžete na přibližně 200 exponátů, 
které budou rozmístěny ve  skleníku střediska 
volného času. Jednotlivé exponáty jsou celá 
společenství sukulentních rostlin, zasazených 
do  kamenných misek či keramických objektů 
roztodivných tvarů. Inspiraci pro tvorbu jed-
notlivých pohádkových krajinek poskytuje 
především fantasy literatura, ale nejen ona. Vše 
je stručně, vtipně a hlavně česky popsáno, pro 
znalce nechybí ani latinské názvy rostlin.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
8. 2. 2015 ve 14.00 hodin

Kde: sokolovna v Řečkovicích 
 Vážného 19

Pořádá: TJ Sokol Řečkovice

Činnost TJ Sokol Řečkovice 
finančně podporuje  

statutární město Brno.

ŽÁKOVSKÝ VEČER
11. února 2015 v 18.00 v sále školy

Srdečně zve 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

Společenský ples
7. 2. 2015 v 19:30 hod.

Pořádá: TJ  Sokol Řečkovice 
Kde: sokolovna v Řečkovicích, 

vážného 19

K tanci a poslechu hraje: nota Bene
Vstupné: 100 kč, s večeří: 200 Kč 

Předprodej vstupenek: www.sokolreckovice.cz,  
sms na tel. č.: 723 151 645 nebo v sokolovně   

29. 1. a 5. 2. 2015 od 18:30 do 19:30 hod.

Pokud budete chtít přispět darem do tomboly, kontaktujte prosím  
pí.  Evu Janovskou sms na číslo 723 151 645,  

na e-mail janovskaevca@seznam.cz  
nebo osobně v době  předprodeje vstupenek. Děkujeme.

Činnost TJ Sokol Řečkovice  finančně podporuje statutární město Brno.

Únorová výstava 
Keňa. Země, kde čas nejsou peníze

Ilona Musilová zachytila v Keni to, co je pro tuto zemi typické – její 
děti a její faunu. „Jediné, čeho máme dost, je čas,“ smějí se obyvatelé 
nairobského slumu. Přesto, že musí vyžít s  jedním dolarem na den, 
neztrácejí optimismus ani naději v lepší budoucnost. Když se řekne 
Keňa, většina lidí si představí safari. Safari dává obživu mnoha lidem 
v Africe, ale většina Keňanů nikdy divoké zvíře neuvidí. V největším 
slumu na světě v Kibeře, kde žije více než milion lidí, na to není ani 
pomyšlení. Nadějí Keni jsou děti, které si ze všeho nejvíc váží toho,  
že mohou chodit do školy. 

Vernisáž výstavy proběhne podle tradičního zvyku v  pátek  
v 17 hod., a to 6. února 2015. Výstava bude otevřena až do neděle 
15. února, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do   
12 a od 14 do 17 hodin.
Na setkání se těší komise kultury RMČ.

Vladislav Musil, předseda komise


