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Vážení spoluobčané,

mezi projekty částečně hrazené z  evrop-
ských fondů, v  tomto případě z  Operační-
ho programu Životní prostředí, se řadí také 

Úprava ploch veřejné zeleně v  okolí bytových domů Sibiřská. 
V podmínkách města Brna je investorem takto financovaného 
projektu statutární město Brno, které také v  uplynuvších mě-
sících provádělo výběr zhotovitele stavby. Dle informací z ma-
gistrátu proběhlo v tomto ohledu vše bez komplikací a vlastní 
zahájení prací lze očekávat v březnu či dubnu. Celkové náklady 
stavby činí 3 mil. korun bez DPH, z  toho dotace 33 % uznatel-
ných nákladů. 

Úpravy budou probíhat na  ploše ohraničené chodníkem 
na ulici Sibiřské na jedné straně a hranou příkrého svahu smě-
rem k Medlánkám na straně druhé. Účelem je vytvoření funkční 
parkově upravené plochy veřejné zeleně jako příjemného místa 

k  odpočinku. Projekt počítá s  výsadbou přibližně 40 kusů list-
natých i jehličnatých stromů a dále listnatých keřů. Nové cesty 
budou mlatové, počítá se s veřejným osvětlením a samozřejmě 
novými lavičkami a  odpadkovými koši. Stavební práce včetně 
sadových úprav by dle smlouvy měly trvat do  10 měsíců ode 
dne předání staveniště. Součástí zakázky je i následná péče o ze-
leň po dobu 2 let od ukončení její výsadby.

Začátkem února byla radou městské části schválena smlouva 
o vzájemné propagaci s HC Kometa Brno. Ne snad, že by měst-
ská část měla ambici angažovat se v extraligovém hokejovém 
klubu, to ponechme povolanějším. Smlouva nehovoří o peně-
zích, pouze se v jejím rámci otevírá prostor pro rozmanitou spo-
lupráci a aktivity například na úrovni našich škol, ať už formou 
besed a setkání s hráči, nebo návštěv vybraných utkání. Příklady 
a vzory táhnou, věřím proto, že se bude jednat o další cestu jak 
v našich dětech a mládeži podpořit chuť k pohybu a zdravější-
mu životnímu stylu.

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta městské části

Slovo starosty

Jako první proběhne na přelomu března 
a dubna vyčištění většiny místních komuni-
kací po  zimě. Chodníky budou od  zimního 
posypu čištěny již od  druhé poloviny břez-
na v závislosti na počasí. Poté budou v ob-
dobí od května do  listopadu celkem třikrát 
vyčištěny místní komunikace a  parkoviště, 
seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. 
Čištění bude výrazně omezeno v období let-
ních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání 
bude umístěno v  souladu s  platnými práv-
ními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o  po-
zemních komunikacích, v  platném znění) 
a  na  základě rozhodnutí vydaného přísluš-
ným silničním správním úřadem vždy 7 dní 
před plánovaným termínem čištění. Odtahy 
vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtaže-
ná vozidla se budou umísťovat na  odstav-
nou plochu (parkoviště) na adrese Jihlavská 
31, 625  00 Brno–Starý Lískovec (proti staré 
nemocnici), tel. 547 357 384. 

Čištění vozovek budou smluvně pro 
městskou část zajišťovat dvě společnosti, 
a  to Šimek 96, spol. s  r. o., se sídlem Herčí-
kova 17, 612  00 Brno, odpovědný pracov-
ník pan Soukop, tel.: 736  484  708, a  FALKY, 
spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 
Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, 
tel.: 602  788  603. V  případě dotazů nebo 
připomínek týkajících se čištění místních ko-
munikací se obracejte na Oddělení životní-
ho prostředí Úřadu městské části Brno-Řeč-
kovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 
nebo 541 421 745. 

Čištění po zimním posypu:
Část č. 1 
BOSKOVICKÁ - část k  Novoměstské, BOSKOVIC-
KÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠ-
TÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky 
k  Měřičkově 44,  VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 
1–39a - obslužná kom.,  KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - 
obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k  Žitné 19 
a  Novoměstské 3 a  5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část 
ve  směru K  Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LA-
DOVA, LACINOVA, K ZÁPADI,  JELENÍ, DÍLY,  TERE-
ZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, 
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO 
NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  31. 3.

Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILO-
VA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMA-
NA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA 
vč. parkovišť, UPRKOVA vč. parkoviště za  školou, 
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část 
k   č. 1 a  10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, 
VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů 
k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLE-
CE - spodní část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - 
kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  1. 4.

Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉ-
HO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, 
DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREM-
LIČKOVA vč. parkovišť,  FIALOVÁ, AZUROVÁ, DU-
HOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, 
DOLNICE,  JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 
a  od  č. 30d po  garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽE-

NY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, 
BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn,  ÚHLEDNÁ, TU-
MAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ 
TERMÍN:  2. 4.

Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo 
k č. 12 a přes most k Novoměstské k č. 11,  BAN-
SKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část 
k  hudební škole,  ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY 
MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, TEREZY 
NOVÁKOVÉ kolem kasáren k Renčově, TEREZY NO-
VÁKOVÉ - část od kasáren k Prachárně 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště 
od Podpěrovy, MEDLÁNECKÁ 22–26, KOŘÍSKOVA 
47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – 
parkoviště od Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, 
HORÁCKÉ NÁM. 8–9 
TERMÍN:  3. 4.
 
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, NOVOMĚST-
SKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVO-
MĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou 
s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14,  HORÁCKÉ 
NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 
10, KOLAŘÍKOVA 3  pod „Vysočinou“,  TEREZY NO-
VÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN:  4. 4.

Termíny blokového čištění místních komunikací 
budou uvedeny v dubnovém vydání zpravodaje.

Ing. Pavel Stránský  
oddělení životního prostředí

Termíny čištění místních komunikací v roce 2014
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53. schůze RMČ se konala 5. 2. Rada:
• vzhledem k novele zákona o veřejných zakázkách schválila novou metodi-

ku zadávání zakázek malého rozsahu,
• schválila odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku na rok 2014, 

jedná se o majetek, s nímž hospodaří základní a mateřské školy,
• souhlasila s uzavřením partnerské smlouvy mezi ZŠ Novoměstská 21 a ZŠ 

Horácké nám. 13 a městem Brnem, jejíž podstatou je zapojení obou škol 
do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“,

• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., Křídlo-
vická 34, Brno, jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace v sezóně 
2014/2014 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,

• schválila smlouvu o dílo na výměnu dvou bytových jader v domech Novo-
městská 29 a 37 s firmou Thermex, spol. s r. o., Mendlovo nám. 17, Brno,

• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

XXXIII. zasedání ZMČ se konalo 13. 2. Zastupitelstvo:
• projednalo zprávu Městské policie Brno o bezpečnostní situaci v městské 

části za rok 2013,
• projednalo potřebná rozpočtová opatření,

• projednalo plnění rozpočtu městské části za rok 2013, 
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím 319 000 Kč z po-

stoupených příjmů z prodeje nemovitostí a 4 881 000 Kč ze zisku z vedlejší 
hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rekonstrukci zdravotně 
technické instalace a elektroinstalace v MŠ Měřičkova 46, 

• projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské části 
k 31. 12. 2013,

• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za rok 2013,
• schválilo rozpočet bytového hospodářství na rok 2014 – včetně plánu vel-

kých oprav,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje a směny pozemků,
• nesouhlasilo se změnou plochy bývalého lomu při Jandáskově ulici, kte-

rý byl v minulosti změněn na garážový dvůr, z pozemků určených k plnění 
funkce lesa na plochu pro dopravu s hromadnými garážemi,

• souhlasilo s  návrhem novely Statutu města Brna, tato novela vychází ze 
změn zákonů,

• souhlasilo s návrhem novely vyhlášky o ochraně zeleně v městě Brně – pří-
loze vyhlášky se dle skutečnosti upravuje výměra plochy významné zeleně 
na náměstí Vojtěšky Matyášové a parcelní čísla pozemků plochy významné 
zeleně při Prumperku,

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

InfORMace ÚMČ
Zpráva z 53. schůze RMČ a z XXIII. zasedání ZMČ

Práci řečkovické pošty již delší čas stíhá kritika těch, kdož jejích 
služeb využívají. Společné jsou těmto připomínkám především stes-
ky na dlouhé čekání před přepážkami, zejména ve chvílích dopolední 
a odpolední „provozní špičky“, na to, že ne vždy jsou otevřena všech-
na okénka, když se v hale tísní plno lidí. Důsledkem pak bývá nervo-
zita na obou stranách, ústící občas i v nepříjemné konflikty. Zejména 
před vánočními svátky dosahuje mumraj na  poště svého vrcholu. 
Vždyť zdejší pošta slouží i obyvatelům okolních městských částí, další 
nalezneme až v Králově Poli.

Rada naší městské části proto pozvala zástupce České pošty 
na své jednání dne 5. února 2014, aby s nimi projednala situaci, s níž 
se řečkovická pobočka potýká. V této souvislosti je třeba upozornit, 
že Česká pošta je státní institucí, obce tedy do jejího chodu nemohou 
zasahovat, byť jde o jednu z nejdůležitějších služeb, která je obyvate-
lům daného sídelního celku poskytována. 

O cestách, kterak u poštovního úřadu v Kolaříkově ulici docílit ná-
pravy nynějších poměrů, přišli pohovořit Ing. Renata Ryšánková, ma-
nažerka obvodu Blansko, pod nějž naše pošta kupodivu spadá, a pan 
Tomáš Křepela, manažer obvodu Brno. Oba nejprve připomněli zná-
mou skutečnost, že zdejší pošta sídlí v budově soukromé společnosti. 
Doplnili též, že loni v září zde byl zaveden tzv. lístkový systém. Ten 
sice situaci zlepšil, základní potíž však odstranit nemůže. Achillovou 
patou zdejší pobočky je totiž její malá kapacita, projevující se nízkým 
počtem přepážek. Celkem jich napočítáme šest. Dispozice stávající 
budovy, pamatující už několik desetiletí, nedovoluje, jak oba hosté 
uvedli, zřídit zde nová pracoviště. Uvažuje se pouze o otevření malé-
ho výdejního místa, kde by mělo být možné převzít doručené zásilky.

Paní Ryšánková i  pan Křepela konstatovali, že zprostit klienty 
přešlapování v  zaplněné čekárně může jen otevření nové pobočky 
ve větších prostorách. Dodali, že vhodný objekt samozřejmě hledají, 
jejich úsilí ovšem ztěžuje skutečnost, že mateřský podnik Česká pošta 
nebude vhodnou budovu nebo pozemek k výstavbě moderního úřa-
du kupovat (vzhledem k náročnosti takové investice), v úvahu tedy 
opět přichází pouze pronájem vybraného objektu. Veškeré dosavad-
ní pátrání po něm ale zatím nevedlo ke kýženému cíli.

Nezbývá tak než přát si, aby v  budoucnu naplnilo se úsloví, dle 
nějž trpělivost růže přináší. Obec bohužel nemůže vypomoci, neboť 
v našem katastru nevlastní nemovitost, která by potřebám pošty vy-
hovovala.

Ladislav Filipi 
místostarosta

co dál s řečkovickou poštou Pozvánka na pietní shromáždění  
k 75. výročí okupace českých zemí  

nacistickým Německem  
15. března 1939 

Ve čtvrtek 13. března 2014 se od 15:00 hod. uskuteč-
ní v brněnských Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách 
na ulici Králova pietní shromáždění k 75. výročí rozbití ČSR 
a okupace českých zemí nacistickým Německem 15. března 
1939. 
Program:
♦ Pietní akt a položení květin na nádvoří Kounicových  

kolejí v místech někdejšího nacistického popraviště.
♦ Projev v Pamětní síni Kounicových kolejí k výročí událostí 

15. března 1939.
♦ Beseda a diskuze přítomných účastníků pietního  

shromáždění.
Irena Matyášková 

předsedkyně MěV ČSBS v Brně

Program přednášek pro seniory na II. čtvrtletí 2014

Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
4. duben RNDr. Vlasák Jan Kavkaz - Svanetie 17:15
11. duben Ing. Táborský Jiří Západní pobřeží Ameriky 17:15
25. duben Mgr. Klementová Marie Turecko 17:15
16. květen Mgr. Šuléřová Jana Brno – architektura 19. a 20. století 17:15
23. květen Buganská Agáta Belgie 17:15
30. květen Mgr. Procházka Jaromír Ze Slovenska do Podkarpatské Rusi 17:15
6. červen Ing. Novák Jaromír Bergamo 17:15
13. červen Ing. Sochorec Lumír Island  III. 17:15
20. červen Soprejsová Eva Tádžikistán 17:15

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově naděje na ulici Hapalova 20, Brno

7. duben Mgr. Klementová Marie Vulkány Ekvádoru  17:00
28. duben Ulrichová Ludmila Historie Řečkovic 17:00
12. květen Ing. Druckmüllerová Zdena Vysokými Taury od chaty k chatě III. 17:00
26. květen Mgr. Klementová Marie Maroko 17:00
9. červen MUDr. Pliskvová Ivanka Zdravý životní styl 17:00
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Povídání o víně z brněnských vinic
Při našem posledním loňském setkání nad moravskými víny s doc. Ing. 

E. Postbieglem, CSc., jsme si uložili nelehký úkol – důstojně zakončit naše 
vinařské výlety na domácí půdě, na území města Brna, povídáním o br-
něnských historických i současných vinicích a vínech z nich. 

Zadařilo se, a tak se naposled sejdeme nad víny vypěstovanými v MČ 
Brno–Vinohrady, MČ Brno–Komín a snad i nad archivními lahvemi „miler-
ky“, pocházejícími z již neexistující vinice nad naší radnicí v Řečkovicích. 
Toto setkání se uskuteční v úterý 18. března v 17 hodin již tradičně v za-
sedací síni zastupitelstva v budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Na  toto setkání zve všechny moravské patrioty a  příznivce Moravy, 
moravského vína a jeho historie výbor pro národnostní menšiny při ZMČ.

Ivan Koláčný, předseda výboru

SpORTOVcI, OpaTRně!
V posledním loňském čísle Řeči jsme si mohli v úvodníku pana sta-

rosty přečíst o nově zrekonstruovaném hřišti mezi garážemi na Ren-
čově ulici. Ve snaze o trochu pohybu rozhodli jsme se po Vánocích 
se svým synem toto hřiště navštívit. Vybaveni sportovní výstrojí a vy-
zbrojeni nezbytnou mičudou jsme vyrazili.

Ihned po prvních krocích na zcela novém povrchu jsem však začal 
přemýšlet, zda to byl dobrý nápad. 

Ve vlhkém, pro letošní zimu tak charakteristickém počasí byl totiž 
povrch hřiště až neskutečně kluzký, a tudíž značně nebezpečný. Jaký-
koliv ostřejší start a zejména brzdění, které jsou podmínkou dostižení 
míče, byly téměř nemyslitelné. Hrozba následného pádu a možného 
zranění byla totiž příliš vysoká.

Rád bych proto varoval všechny sportumilovné spoluobčany, aby 
si zde při vlhkém nebo deštivém počasí dávali velký pozor. Možná by 
stálo za zvážení, zda při případných rekonstrukcích podobných hřišť 
v naší městské části nezvolit jiný, bezpečnější typ povrchu. V opač-
ném případě by se pak vynaložené prostředky mohly minout účin-
kem. Nebo že bychom ke vstupu umístili tabulku s nápisem: „Za vlhka 
nepoužívat“?

Marek Gut

Když prší, je mokro a na námraze to klouže aneb 
Nobelova cena za fyziku do Řečkovic?

Velice stručně si dovolím zareagovat na článek kolegy zastupite-
le Guta. Na hřišti na Renčově ulici je položen povrch standardně pro 
hřiště používaný, obdobný je například na školním hřišti na ZŠ Novo-
městská. Při počasí, jaké v některé dny panovalo a panuje v průběhu 
letošní zimy, občas kloužou všechny sportovní povrchy, lhostejno 
zda umělá tráva, polyuretan nebo asfalt. 

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

K úvahám o změně času přispěla ropná krize na počátku 70. let minu-
lého století v souvislosti s izraelsko-arabskou válkou v říjnu 1973, která 
vedla k  prudkému vzrůstu cen ropy a  ropných produktů na  světových 
trzích. To způsobilo vleklou ekonomickou recesi v západní evropě, došlo 
např. k omezování automobilové dopravy. proto po všeobecné dohodě 
měl být letní čas zaveden ve většině evropských zemí do roku 1980. 

Přesto problémy s jeho zavedením nepřestávaly. Například vláda tehdej-
ší Spolkové republiky Německo měla zpočátku obavy z existence rozdílného 
času v obou tehdejších německých státech a také kvůli Berlínu, aby toto měs-
to nebylo rozděleno jen pověstnou zdí, ale také časovým posunem. Dlouho 
této změně oponovalo také Švýcarsko, kde lidové referendum dokonce v roce 
1978 zavedení letního času odmítlo – hlavními důvody odmítnutí byla oba-
va ze zdravotních potíží lidí a také zvířat. Švýcarský parlament však nakonec 
vzhledem k harmonizaci dopravy s okolními státy rozhodl navzdory referendu 
o jeho zavedení v roce 1981.

Na konci měsíce března t. r. bude opět v České republice zaveden uměle 
nastavený letní čas, který  je v  naší zemi pravidelně zaváděn nepřetržitě již 
od roku 1979. Vůbec poprvé se o zavedení letního času začalo vážně uvažovat 
v souvislosti s moderní industrializací, zejména se zaváděním mezistátní vla-
kové dopravy, která si od konce 19. století vynucovala zavedení jednotného 
středoevropského času.

Pokud se týká bývalého Československa, mělo u nás velký vliv na zavedení 
letního času zejména počasí. Před 35 lety, počátkem roku 1979, zasáhly naši 
republiku neobvykle silné, několikatýdenní mrazy, které způsobily značné 
výkyvy v dodávkách elektrické energie. Večer bývala několik hodin dokonce 
vypínána, školáci měli tehdy povinné uhelné prázdniny. Předpokládalo se, že 
posun o hodinu dopředu výrazně sníží spotřebu elektřiny ve večerních ho-
dinách, což byl jeden z hlavních argumentů vedení vládnoucí Komunistické 
strany Československa, zavádějící tehdy i v dalších letech posun letního času. 
Jako další důvod byl tehdy uváděn mj. „delší den“ při letních dovolených, což 
je mimochodem i jeden z nejčastějších argumentů pro zachování letního času 
také v současnosti. 

První zásah do úpravy času přinesla už první světová válka. V  roce 1916 
zavedlo letní čas Švédsko a poté Německo a s ním i jeho spojenec Rakousko

-Uhersko, čímž se toto opatření poprvé dostalo také do českých zemí. Tehdy 
byl letní čas zaveden v období od 1. května do 30. září. U tehdejších obyvatel 
si však velkou oblibu nezískal, a proto byl po skončení války zase zrušen.

Za druhé světové války byl letní čas v Protektorátu Čechy a Morava zave-
den okupačními úřady – v letních měsících 1940 – 1944 v rozmezí 1. duben 
– 4. říjen. Hlavním důvodem byla zejména ekonomická úvaha, motivovaná 
zvýšením produkce zbrojní výroby vzhledem k prodloužení denního světla. 
Ve večerních a nočních hodinách se jako prevence před spojeneckými nále-
ty a bombardováním povinně zatemňovala okna, což komplikovalo tovární 
výrobu. 

V  poválečném Československu se kupodivu letní čas udržel až do  roku 
1949 a kromě toho naše země získala i jeden unikát. Vládním nařízením z lis-
topadu 1946 byl od 1. prosince téhož roku pro změnu zaveden i umělý zimní 
čas, kdy se ručičky hodinek posunuly o hodinu nazpět oproti středoevropské-
mu času. Zavedení zimního času si vyžádaly hospodářské důvody, zejména 
nedostatek výkonu v tehdejších elektrárnách. Střídání letního a zimního času 
v evropských zemích skončilo na konci 40. let 20. století a pak téměř následu-
jících třicet let platil v průběhu celého kalendářního roku standardní středo-
evropský – tedy zimní čas.

V roce 1979 se stal oficiálním datem zavedení letního času 1. duben. V roce 
1981 se ustálilo pravidlo, že letní čas bude napříště zaváděn pravidelně po-
slední březnový víkend a ukončen bude poslední zářijový víkend. Další změ-
nu přineslo nařízení Evropského parlamentu, podle něhož od roku 1996 trvá 
změna letního času od konce března až do konce října. 

Zdá se, že přes každoroční stížnosti a  mnohé kontroverze se lidé u  nás 
i  v  ostatních evropských zemích za  posledních 35 let s  každoroční existen-
cí letního času již smířili. I  když čas od  času proti této skutečnosti vystoupí 
nejeden občan a nastolí toto téma jako politický problém, se kterým se jako 
s volebním tématem uchází např. o zvolení do parlamentu, jako byl např. již 
zesnulý a ve své době mediálně známý pekař Pecka z východních Čech. Na-
vzdory tomu je možno o této otázce i nadále seriózně diskutovat a přemýšlet 
o tom, jak by bylo možné uvést do souladu přirozený biologický rytmus člo-
věka s ekonomickými a jinými zájmy státu.

Jan Jandl

Historie letního času 

Sněhuláci pro afriku
Rodiče a děti z  MŠ Kárníkova 4 se zapojili letos 
v  únoru do celorepublikového projektu Sněhuláci 
pro Afriku, který se koná pod záštitou Ministerstva 
školství. Kvůli letošnímu nezimnímu počasí děti 
nevyráběly sněhuláky ze sněhu, ale z nejrůznějších 
materiálů – papíru, lepenky, keramiky, látky, rýže 
apod. Celkem jich zhotovily více než 40.
Každý sněhulák znamená krůček k cestě za vzdělá-
ním dětí v africké Gambii. Ke každému sněhulákovi 
totiž přidali rodiče zápisné v hodnotě 50 korun, ně-
kteří přispěli i vyšší částkou. Do projektu se taktéž zapojil kolektiv naší mateř-
ské školy. Vybraná částka činí celkem 3 400 korun a bude využita na přepravu 
kol do Gambie. Ta budou pomáhat africkým dětem překonávat často mnoha-
kilometrové vzdálenosti při cestě do školy.
Děkujeme rodičům za podporu této akce, oceňujeme nejen vaši originalitu, 
ale také čas, který jste společně strávili s dětmi nad příjemnou a zároveň uži-
tečnou činností.

                                                 Mgr. Romana Kračmerová, ředitelka školy
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V únorovém čísle Řeči v článku o PhDr. Jiřím S. Guth-Jarkovském zmínil 
kolega Jan Jandl lví podíl tohoto muže na zřízení Československého řádu bí-
lého lva.  Historie tohoto našeho nejvyššího státního vyznamenání je velmi 
zajímavá, a protože jsou státní vyznamenání v širším slova smyslu zahrnová-
na mezi státní symboly, navazuji tímto příspěvkem i na Jandlovy předchozí 
příspěvky, týkající se našich státních symbolů.

Potřeba státních vyznamenání se objevila záhy po roce 1919, po přijetí 
zákona o  zrušení všech existujících vyznamenání habsburské monarchie. 
Tehdejší českoslovenští „ultrarepublikáni“ požadovali, stejně jako po  pře-
vratu v  roce 1989, „rovnost, volnost, bratrství“ v  takovém smyslu, že ani 
zásluhy vojáků-legionářů o vznik státu neměly být viditelně odměňovány 
a prezentovány. Prezident Masaryk jako hlava státu se tím dostal při státních 
návštěvách do  trapné situace chudého příbuzného, kdy byl zahraničními 
řády přímo zasypáván, a  sám neměl nic, čím by recipročně vyjádřil vděk 
a úctu. Tehdy přišel zmíněný J. Guth-Jarkovský s návrhem hodným „chytré 
horákyně“ - zřídit státní řád, jenž by byl udělován ovšem výhradně cizím 
státním příslušníkům jako tzv. „diplomatický řád“, aniž by přitom porušil 
strohé zásady hlásané již francouzskou revolucí a ostře hlídané částí poslan-
ců v tehdejším parlamentu. 

Pro jednoznačné určení jednotlivých etap naší historie a historie Řádu 
bílého lva uvádím, že v letech 1918-1939 byl oficiální název státu Republika 
československá (RČS), v letech 1945 – 1960 Československá republika (ČSR), 
v letech 1960 – 1990 Československá socialistická republika (ČSSR), v letech 
1990 - 1992 Česká a  Slovenská Federativní Republika (ČSFR) a  od  r. 1993 
Česká republika (ČR). Tato data nejsou zcela přesná, změny se odehrávaly 
většinou na přelomu dvou let a oficiální název vždy musel posvětit posléze 
Parlament, čímž nabyl nový název právní moci.

Tehdy, v prvních letech RČS, navrhl J. Guth-Jarkovský řešení v podobě 
Řádu bílého lva - heraldického lva, a nikoli albinotické varianty známé šelmy, 
který od středověku byl ve znaku Českého království a svého konkrétního 
hmotného předchůdce měl již v  Českém šlechtickém kříži, což je vyzna-
menání  z  let 1813/1814. Tehdy obdrželo 38 členů české šlechtické gardy 
Františka I. vyznamenání ve formě náprsního zlatého kříže maltského typu, 
s granátově červeným smaltovaným povrchem s bílým lvem na středu (viz 
obr. 1). Návrh J. Guth-Jarkovského byl schválen a byla vypsána veřejná sou-
těž na  výtvarné řešení.  Zúčastnili se jí renomovaní umělci včetně A. Mu-
chy, žádný z návrhů však nebyl přijat. Nutno říci, že to bylo dobře, protože 
ani jeden z návrhů by nebyl schopen bez zásadních tvarových změn přežít 
do dnešních dnů. Po nechutných tahanicích a odvoláváních proti rozhod-
nutí komise (i  tohle nám zůstalo dodnes) bylo rozhodnuto soutěž zrušit 
a oslovit zkušené znalce problematiky (ani to nebylo z pohledu zákona zrov-
na korektní) o předložení anonymních návrhů řádu. Výsledek soutěže pak 
překvapil všechny porotce – vybrali totiž jako nejlepší návrh vypracovaný 
„pouhým“ rytcem-řemeslníkem Rudolfem Karnetem z pražské medailérské 
firmy Karnet a Kyselý. Tak se zrodil v roce 1922 řád, který je dodnes z hle-
diska estetiky řazen na nejvyšší příčky evropské i světové faleristiky (vědy 
o nositelných vyznamenáních). Řád bílého lva (viz obr. 2) svým vzhledem 
i hierarchickou strukturou v lecčems vycházel z francouzského Řádu čestné 
legie, členěného do pěti tříd, který byl založen císařem Napoleonem v roce 
1804. Tento dodnes nejvyšší řád Francie je stále považován za prototyp mo-
derního republikánského řádu od 19. století po současnost.

Řád bílého lva přežil ve své prvorepublikové podobě (v době Protekto-
rátu byl zrušen) beze změn i únor 1948 a vydržel až do  roku 1960, což je 
nepochopitelné. Pěticípá hvězdice řádového odznaku nesla totiž na  rubu 
v každém rameni jeden zemský znak a původní iniciály RČS, symbolizující 
1. republiku a její země Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou 

Rus. Tu, kterou nám Stalin pod politickým a vojenským tlakem odcizil ještě 
před koncem 2. světové války. 

Tak tomu bylo až do roku 1960, kdy se rozhodnutím strany, vlády a vše-
ho pracujícího lidu ČSR změnila na ČSSR. Tehdy byl změněn i  státní znak. 
Heraldicky čistý tzv. francouzský štít byl zaměněn za „pokrokovou husit-
skou pavézu“, odrážející pokračování vznešené husitské tradice středověku 
i ve 20. století.  Lev ztratil potupnou heraldickou korunku a oficiální znak 
Slovenska z jeho hrudi nahradil v malém španělském štítku reliéf planoucí 
Kriváně, symbol to SNP. Tehdy též z rubu odznaku zmizely i zmíněné zemské 
znaky RČS a plochy ramen zůstaly pokryté jen granátovým smaltem.  Řád 
byl zredukován na 3 nejvyšší třídy. Tím se nechtěně začal blížit britskému 
Řádu lázně (Order of the Bath), což dozajista nebylo úmyslem reformátorů.  
A tak tomu bylo až do roku 1992.

Politický převrat v  listopadu 1989 připravil novému vedení republiky 
v čele s prezidentem Václavem Havlem staronové problémy. Opět se v par-
lamentu, tehdy již ČSFR, ozývaly hlasy, že řády a vyznamenání jsou reliktem 
minulého režimu a je třeba je zrušit. Stejně jako v roce 1919. Na druhou stra-
nu se postavili „vynálezci“ s návrhy nových řádů a vyznamenání, nad nimiž 
šla hlava kolem. A chudák pan prezident byl v podobné situaci jako svého 
času prezident T. G. M.  I na jeho hruď pršely řády z celého světa a on měl 
k  dispozici jen vykastrovanou socialistickou podobu Bílého lva, za  niž se 
upřímně styděl. 

Tehdy byla opět vypsána soutěž na  novou podobu Řádu bílého lva 
s  podmínkou zachování jeho původního tvaru a  struktury s  možností jen 
citlivých kosmetických úprav, aniž by byl narušen celkový vzhled vyzna-
menání.  I tehdy, v roce 1991, se soutěže zúčastnili přední výtvarníci a me-
dailéři. Soutěž vyhrál známý slovenský sochař a medailér Karol Lacko, který 
splnil všechny podmínky soutěže. Jeho řešení úkolu bylo dle očitých svědků 
a členů hodnotitelské poroty nejlepší. Potom se však stalo něco nebývalého 
a nepochopitelného. 

Důvěra vedení státu v  Karola Lacka byla tak vysoce nadstandardní, že 
jako vítěz soutěže byl pověřen i  dozorem a  supervizí nad výrobou řádu 
v Kremnické státní mincovně. Neodolal, a dopustil  se podvodu, který nemá 
v   dějinách faleristiky obdoby. Vítězný návrh zaměnil za  jiný, zcela odlišný 
od vítězného díla a nechal jej v Kremnici realizovat. Nikdo jej nekontroloval, 
sama mincovna o původní vítězné podobě Řádu bílého lva nebyla informo-
vána, a tak vzniklo něco příšerného na úrovni plechové červeně smaltované 
pouťové cetky s karikaturou lva. Naštěstí byl tento „výtvor – netvor“ udělen 
jen jedinkrát (viz obr. 3) a to v roce 1992 kanadskému vědci prof. Skillingo-
vi. Avšak před kamerami TV. Krátce nato jsem měl jako soudní znalec pro 
faleristiku možnost do  celého procesu vstoupit a  výroba Řádu bílého lva 
byla na můj popud okamžitě zastavena a posléze i zrušena. To však již spěla 
celá ČSFR ke svému zániku. Řád bílého lva titulárně stále existoval, přestal 
se v  této podobě udělovat až do  doby, kdy jej v  roce 1993 převzala jako 
nejvyšší státní vyznamenání Česká republika, podobně jako původní státní 
vlajku RČS, ČSR, ČSSR a ČSFR.

Ostuda, jíž jsme se jako stát stali nechtěnou obětí, vedla Hradní kancelář 
k co nejrychlejšímu vypsání další soutěže na staronové výtvarné řešení Řádu 
bílého lva. Zde již nic nebylo ponecháno náhodě, a  tak se po více než 33 
letech můžeme pyšnit vcelku zdařilou novou podobou dnes již historického 
Řádu bílého lva (viz obr. 4) z ateliéru M. Vitanovského. A co víc, podle nové-
ho zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, může být tento řád 
propůjčen i občanu ČR!  

Kéž Bílého lva do budoucna chrání ruka Nejvyššího před zásahy totalit-
ních režimů i podvodníků typu Karola Lacka.

Ivan Koláčný

Řád bílého lva – jeho historie a současnost

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4
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MaLBY, nÁTěRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

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

UŠeTŘeTe na VaŠeM pOJIŠTěnÍ - projdeme Vaše  
stávající smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz. 
Böhmova 1, Brno, www.centrumsluzeb.net, tel: 840447777 

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

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

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 

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

KOpÍROVÁnÍ, vizitky, laminace, kroužková vazba  Böhmova 1, Brno 
www.centrumsluzeb.net, tel: 840447 777

ReaLITY-prodej a pronájem Brno a okolí, realitní a právní 
servis v ceně. USOreality: 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

STUDIO SILenT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, maséra(ku), 
pedikérku, Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,  
www.studio-silent.cz

cHceTe ZHUBnOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte 
STUDIO SILenT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828,  
www.studio-silent.cz

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

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

KOUpÍM dům (zadlužený nevadí), tel.: 608 619 980

KOUpÍM byt s balkonem v Řečkovicích. Bez RK. Tel.: 773 568 099

pROnaJMU garáž při ulici Renčova,  tel.: 604 24 5785

VeŘeJnÝ InTeRneT – Centrum služeb občanům, Böhmova 1, Brno, 
tel.: 840 44 77 77

HLeDÁM paní na hlídání, dítě-7let, po13h.50Kč/h. Tel.: 733192904

HLeDÁM pronájem garáže v dosahu MHD. Tel.: 773 453 628

MInIŠKOLKa  KVěTInKa, Brno-Medlánky, v Újezdech 7 
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku do 4 let s programem  
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.  
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ. 
Bližší info na tel.: 607 634 892

DěTSKÉ tábory DRAK Křižanov-taneční, výtvarné, pro nejmenší.  
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

STaVBa krbů a komínů, zapojení kamen do komínů. 
Kompletní realizace. Profesionalita a kvalita za rozumnou cenu. 
Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840, mirek.skutek@gmail.com

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

pROnaJMU  garážové stání v přízemí budovy na Herčíkově ul. 
Cena dohodou. Tel.: 603 119 031

pneUSeRVIS ŘeČKOVIce-novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
       ! pŘI pŘeZUTÍ aUTa VOUcHeR na OBěD ZDaRMa ! 
Kompletní pneuservisní služby. Předsezonní slevy pneumatik 
za internetové ceny! Prodej litých a ocelových disků za výhodné  
ceny  !!nOVě!!  parní čištění vozu za zaváděcí ceny !!!! 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18hod, SO -12hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz

HĹaDÁM prenájom 1+1 až 2+1. Začiatok nájmu medzi 1.6. - 1.7. VŠ, 
41r, nefajčiar, bez domácich zvierat.  
V prípade potreby možné referencie. 
Tel.: 777 337 251, zilina@email.cz

ČÍnSKÉ TaOISTIcKÉ KUnG-fU: cesta ke zdraví.  
Kurzy taiči a jiné styly, tělocvična Srbská 4, vhodné od 14 do 70 let. 
Přidat se  můžete kdykoliv, stálý nábor začátečníků.  
Kontakty a informace: www. wutao.cz, tel.: 603 100 280

KaRTÁŘKa, nUMeROLOŽKa - každá cesta má pozitivní 
možnosti. Chcete znát tu svou? Změňte svůj život k lepšímu, ráda 
Vám v tom pomůžu. www.anyza.cz

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

pLacenÁ InZeRce
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cVČ Mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Volná místa v kroužcích a kurzech:
Mlsné jazýčky, čtvrtek od 15.30 do 17.30 hodin (začátečníci) – 1x za 14 
dnů, (pokročilí) -  čtvrtek 1 x za 14 dnů. Informace: Psotová 732 325 457.
Klub pro maminky s dětmi na MD Vlaštovičky – pondělí od 9.00 
do 12.00 hodin, Čáslavová 775 599 536.
Kurz kreslení pro začátečníky – dospělí a starší děti, 1x měsíčně, pátky 
od 18 do 20 hodin. Přihlášky: Špačková Jana 721 319 512.

nabídka akcí březen, začátek dubna:
Kilimanjaro – pátek 7. 3., od 18.00 do 19.30 hodin. 
Přednáška studenta zoologie a cestovatele Mateje Dolinaye o dominan-
tě východní Afriky. Interaktivní formou provede posluchače výstupem 
na nejvyšší horu Afriky a návštěvou místních kmenů. Informace o zdejší 
přírodě a o tom, co člověk překoná při zdolávání vrcholu. Cena: 50 Kč 
(také malé občerstvení), nemusíte se hlásit předem. Info: Psotová 
732 325 457.
Sobota 8. 3. návrat k přirozenosti těla, 10.00 – 15.00 hodin. 
Informace, přihlášky: Hana Mokrá 775 282 229,  
centrum obnova@gmail.com. 
Tvůrčí sobota pro děti a mládež, sobota 15. 3. od 9.30 – 12.00 hodin. 
Tvorba šperků, obrázek – koláž, magnetická mandela. Cena všech aktivit 
180 Kč, možnost výběru. Přihlášky do 12. 3., Psotová 732 325 457.  
promítání filmového klubu, pátek 21. 3. od 18.00 do 19.30 hodin.  
Papoušek Rio 2. Pro děti od 5 let, cena 60 Kč.  Přihlášky,  
informace: Psotová 732 325 457.
Sobota 22. 3. Seminář: Základy praktické homeopatie pro každý 
den, 10.00 - 13.00 hodin.  
Přednáší: MUDr. Alexander Fesik, MUDr. Jana Hlavsová, MUDr. Jaroslava 
Andresová. Poplatek 200 Kč, včetně konzultace s lékařem. Přihlášky 
do 17. 3. 2014. Psotova.materidouska@seznam.cz, 732 325 457.
neděle 30. 3. automatická kresba diagnostická II, 10.00 - 15.00 
hodin, cena 950 Kč. 
Informace, přihlášky: Hana Mokrá 775 282 229, Centrum  
obnova@gmail.com nebo Psotová 732 325 457.
Sobota 5. 4. Tradiční velikonoční dílničky pro děti, mládež i dospělé, 
9.00 – 12.00 hodin. 
Připraveny budou tvůrčí stanoviště s rozmanitým zaměřením (pečení, 
tvorba jarních dekorací, obrázky na trička a další). Cena do 200 Kč,  
možnost výběru ze stanovišť. Nemusíte se hlásit předem, přijděte.  
Info: Psotová 732 325 457.

Tvůrčí akce:
Řemeslné kurzy edika pro náctileté a dospělé, možnost vyzkoušení 
rozmanitých technik. 
Cena: 150 Kč/lekce, pondělí 17.00 -19.00 hodin.  
10. 3. Miska z pediku, 7. 4. Malované hedvábí
Výtvarný ateliér Šafrán 
24. 3. Kytky, květiny, kvítka… 
Techniky: linoryt, suchá jehla, pastel, cena 250 Kč Přezůvky a tvůrčí 
náladu s sebou.
Info a přihlášky týden předem: Mgr. Radka Čáslavová 775 599 536, 
rcaslavova@seznam.cz.

nabídka letních příměstských táborů:
30. 6. - 4. 7. Kde žijí draci, děti 1.-5. tříd, 1 500 Kč, Čáslavová,  
caslavova@seznam.cz.
7. 7. - 11. 7. Výstup na eiger, děti 7-10 let, 1500 Kč, Volfová  
karin.volfova@email.cz.
21. 7. - 25. 7. ať žijí duchové, děti 1.-5. tříd, 1 500 Kč, Čáslavová  
rcaslavova@seznam.cz.
4. 8. – 8. 8. Mineralogicko-paleontologický tábor, děti od 8 let, 
1600 Kč. Psotova.materidouska@seznam.cz. Lze se hlásit i na jednotlivé 
dny.
11. 8. - 15. 8. příměstský tábor pro děti, které mají rády vodu, děti 
od 6 let, Fleková, 723 262 216.
18. 8. – 22. 8. Výtvarně taneční, děti 1.-5. tříd, cena 1 500 Kč,  
rcaslavova@seznam.cz.
25. 8. – 29. 8. Duhová kulička, děti od 6 let, cena 1 500 Kč, Psotova, 
materidouska@seznam.cz.

Více informací k akcím, kroužkům a táborům:  
www.ddmhelceletova.cz/materidouska  

nebo na www.facebook.com/cVcmateridouska

Srdečně zveme na tyto akce:
JaRnÍ VÝTVaRnÉ DÍLnY
sobota 8. 3. 2014, 9-11 nebo 10-12 hodin
Pro školáky i  předškoláky, malé děti v  doprovodu rodičů i  tvořivé  
dospělé.
Přijďte se jarně naladit a  něco pěkného si vytvořit. Vtipné recyklova-
né květináčky, jarní větvička s  ozdobami, květinový věnec – závěsná  
dekorace aj. drobnosti. S sebou průsvitnou
pet-lahev na květináček, přezůvky, svačinu.
cena: cca 30-150 Kč podle množství výrobků.
Rezervujte si místo na letních příměstských táborech:
28. 7. -  1. 8. 2014  „DeTeKTIVOVÉ“
18. 8. - 22. 8. 2014  „VÝTVaRnÝ“
25. 8. - 29. 8. 2014  „neKOneČnÉ RaDOVÁnKY“
Vždy od 8 do 16 hod. Cena všech táborů: 1100 Kč/týden, 220 Kč/den.
Záloha 100 Kč do 15. 6. 2014.
Přijímáme přihlášky na akreditované kurzy MŠMT pro dospělé,
plánované otevření kurzů od září 2014 :
BaBY aTeLIÉR - TVOŘenÍ neJen pRO RODIČe S DěTMI
Pro dospělé, kteří výtvarně pracují i  s  velmi malými dětmi a  chtějí  
se naučit zajímavé techniky a postupy.
cena 600 Kč/den (celkem 2 setkání).
TVOŘIVÁ KeRaMIcKÁ DÍLna
Nápady krok za krokem pro radost a krásné výsledky při práci s dětmi.
cena 800 Kč/den (celkem 4 setkání)
O podmínkách se informujte u J. Podzemné, 608 644 313,  
dominocvc@gmail.com.

Mgr. Jana Podzemná

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

SKI KLUB JUnIOR BRnO – oddíl lyžování
pod záštitou starosty Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Marka Viskota pořádá veřejný závod

přebor Řečkovic a Mokré Hory
V OBŘÍM SLaLOMU

Tento závod se koná jako samostatný vložený závod v rámci  
lyžařského závodu Jihomoravský lyžařský pohár - VIII. ročník

Datum: neděle 9. března 2014
Místo: němčičky u Břeclavi, lyžařský areál
Disciplína: OBŘÍ SLaLOM (1 nebo 2 kola - dle počtu závodníků  
 a sněhových podmínek)
Kategorie: 1/  Mladší žáci – chlapci ročník 2003 a mladší
 2/  Mladší žákyně – dívky ročník 2003 a mladší
 3/  Starší žáci – chlapci ročník 1999 - 2002
 4/  Starší žákyně – dívky ročníky 1999 - 2002    
 5)  Open muži – ročník 1998 a starší
 6)  Open ženy – ročník 1998 a starší    
Startovné: 150 Kč, při přihlášení se na místě v den závodu 200 Kč.                 
Přihlášky: e-mailem: rk@rkak.cz pouze do pátku 7. 3. do 18 hodin!!! 
 na místě při prezentaci v den závodu  
 – pozor vyšší startovné, tito závodníci budou zařazeni  
 na konec startovního pole své kategorie     
Prezentace: 8.15 - 9.00 hodin  v budově u lyžařského areálu v Němčičkách
Časový rozpis: 9.00 -  9.30 hodin– prohlídka trati
 9.30 hodin – start 1. kola od nejmladší kategorie
 Vyhlášení výsledků: do 20 min. po ukončení závodu
Hodnocení: první tři v kategorii obdrží diplom, vítězové kategorií  
 pohár, každý dětský (předem přihlášený) závodník dostane 
 malé překvapení
Různé: - závodníci, činovníci i diváci se účastní na vlastní nebezpečí
 - pořadatel si vyhrazuje právo změny rozpisu
 - občerstvení zajištěno
 - závodí se dle platných PLZ SLČR a Soutěžního řádu JMLP 
 2013/2014
 - podmínkou účasti je trvalé bydliště či školní docházka 
 v obvodu Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
 závodníci budou též automaticky zařazeni do závodu  
 v rámci Jihomoravského poháru
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na BŘeZen:
fotbal – 1.B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské) 
30. 3.  SK Řečkovice : Tišnov  
Aktuálně na: http://www.reckovice-fotbal.cz/

Badminton – 3. a 5. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice) 
6. 3.  BC SmartLife Řečkovice B : Bořitov 18:00 hod. 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal –  ŽBL nadstavbová skupina A1 (nová hala) 
26. 3.  VALOSUN KP Brno : Slavia Praha 17:30 hod. 
29. 3. a 30. 3.  (1. a 2. zápas čtvrtfinále PLAY OFF) 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

futsal – 1. liga (nová hala) 
7. 3.  Tango Brno : Slavia Praha 20:00 hod. 
14. 3.  Helas Brno : Chrudim 20:00 hod. 
21. 3.  Tango Brno : Helas Brno 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
1. 3.  KP Brno : Plzeň 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
aktuálně na: www.bulldogs.cz

Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději do 12. 3. 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, 
předseda Komise sportu a člen rady MČ

plavecký bazén
active fitness

SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ  
Družstevní 21, Brno - Řečkovice

www.druzstevni.cz

postup 1. nH BRnO do semifinále Čp
Oddíl národní házené 1. NH BRNO vstoupil do boje o obhajobu vítěz-

ství v Českém poháru. Připomeňme si, že tuto trofej za svoji krátkou dese-
tiletou existenci získal již třikrát. Zda tuto trofej získá počtvrté, to již záleží 
jen na samotných hráčích. K tomuto cíli směřuje i tvrdá zimní příprava. 
V sobotu 8. 2. 2014 hráči zavítali do Náchoda ke čtvrtfinálovým kláním 
v rámci 40. ročníku ČP. I přesto, že tým ještě nebyl kompletní, úkol po-
stoupit do semifinále borci z Brněnských Řečkovic splnili a postupují z 1. 
místa. Jak se již stalo tradicí tohoto družstva, zařadil do svých řad i hráče 
z dorostu, kteří nezklamali, a získávali tak cenné zkušenosti.

Vítězná sestava 1.nH BRnO:
Zleva nahoře: trenér Karel Fejfar, Oldřich Němčák, Jan Šimeček 
(11 branek), Jan Petr (25 branek), Zdeněk Filípek, Tomáš Ulrych  
(19 branek), Jan Musil a vedoucí družstva Dušan Sestrienka

Zleva dole: Tomáš Váša, Tomáš Bárek (1 branka), Jan Rott, Pavel Kouřil, 
Radim Rozlílek (2 branky), David Műhlhandl

Semifinálový turnaj probíhá dne 15. 3. 2014 ve sportovní hale Pustě-
jov. Našim hráčům přejeme postup do finálového klání, které proběhne 
ve dnech 29. – 30. 3. 2014 a především jim přejeme obhajobu vítězství 
této trofeje.  

 Ing. Dušan SESTRIENKA



V rámci cyklu „Slovo, hudba a my“ 
se snaží o. s. Verbum et musica zvát 
dlouhodobě do Řečkovic do prostor 
Sboru Páně různé hudební či pě-
vecké soubory nebo skupiny, a  tak 
obohatit kulturní dění v naší městské 
části. Tentokrát jsme k  vystoupení 
pozvali komorní soubor MUSIca 
MInORe. 

Soubor byl založen v  roce 2007 
mladými špičkovými umělci a  je tě-
lesem, které interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost, včet-
ně vlastní tvorby. Impulsem k  jeho vzniku byl společný zájem o „muzicíro-
vání v malém“. Hudbu s obvyklým označením „vážná“ by však tento soubor 
ve svém podání nazval raději jako hudbu velmi živou a plnou energie. Musica 
Minore se neomezuje na jediné obsazení komorního orchestru, ale jejím spe-
cifikem je střídání různých komorních uskupení v rámci jednoho koncertního 
programu. To umožňuje sestavit kreativní repertoár, který je inspirující pro 
hráče a pestrý pro posluchače. Ambicí souboru je kromě prezentace vlastních 
projektů také spolupráce s různými vokálními ansámbly, projekty inspirující 
se jinými hudebními žánry (hudebně-vzdělávací program „The Beatles – Pří-
běh legendy“, „Hudba ve světě filmu“ aj.) a především také spolupráce s růz-
nými sólisty (z předních českých umělců jsou to např. V. Hudeček, B. Matou-
šek, J. Stivín, manželé Alvarezovi, ze sólistů mladé generace např. J. Mráček,  
L. Klánský, A. Vlčková, aj.). Soubor pravidelně koncertuje na domácích i zahra-
ničních festivalech a pódiích, z těch nejvýznamnějších jsou to např. tyto: Hud-
ba na zámku a v zahradách Kroměříž, mezinárodní hudební festival, V. Hude-
ček a hosté v Mor. Budějovicích, Svátky hudby Luhačovice, cyklus Filharmonie 
Brno Jeunesses musicales, cyklus benefičních koncertů Srdce na dlani, pravi-
delná spolupráce na Akademii V. Hudečka, Nitrianská hudobná jar, Trnavská 
hudobná jar, prezentace v Evropském parlamentu v Bruselu, turné po Mexiku.

Komorní soubor k  nám přijíždí s  koncertem pod názvem „Mozart  
a  Vivaldi – to nejlepší“. Program je složen doslova z „hitů“ vážné hudby:  
W. A. Mozart – Malá noční hudba, KV 525; A. Vivaldi – Čtvero ročních dob  
op. 8.  Dovolujeme si proto pozvat každého, kdo má rád dobrou hudbu, 
chce prožít nevšední umělecký zážitek a zároveň si v dnešní hektické době  
na  chvíli odpočnout a  potěšit se. Koncert se koná v sobotu 8. 3. 2014  
v 19:00 hod. ve Sboru páně cČSH, Vážného 6. 

Místa ve  Sboru Páně je možno si rezervovat na  tel č. 776  032  149 nebo  
e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného daru, dopo-
ručená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra 
křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša 
jáhen CČSH, o. s. Verbum et musica

KULTURa

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého  
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle 
potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@recko-
vice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 17. 3. 2014. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma. 
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ŽÁKOVSKÝ VeČeR 
11. března v 18.00

SpOLU nÁM TO DOBŘe ZnÍ! 
Koncert žáků s rodinnými příslušníky a učiteli 

1. dubna v 18.00 v sále školy

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

MUSIca MInORe 
„Mozart a Vivaldi – to nejlepší…“

V únoru oslavili své jubileum
Anna  KUČEROVÁ 96 let
Pavla  FINTESOVÁ 91 let
Jitřenka  DOLEŽALOVÁ 90 let
Jiří  KUBÁČEK 85 let
Ondrej  PAVLÍK 85 let
Květoslava  JURMANOVÁ 85 let
Jiřina  AMBROSOVÁ 85 let
Zdeňka  ŠORMOVÁ 85 let
Jiřina  KOCMANOVÁ 85 let
Františka  ONDROVÁ 85 let
Vlasta  ŠTĚPÁNOVÁ 85 let
Jiří  TOMÁŠEK 80 let
Josef  KOLAŘÍK 80 let
Jaroslav  ČERNÝ 80 let
Josef  KAŇA 80 let
Jiřina  KNÍŽOVÁ 80 let
Libuše  VAŘEJČKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu   
vše nejlepší přeje redakce.

akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci březnu 2014:
5. 3. v 18 hod., sál školy Žákovský večer
6. 3. v 18 hod., sál školy Oborový koncert žáků  
 klavírního oddělení
11. 3. celodenně, sál školy Okresní kolo soutěže  
 ve hře na klavír
12. 3. celodenně, sál školy Okresní kolo soutěže  
 ve hře na klavír
17. 3. v 19 hod., sál školy Koncert Společnosti  
 Bohuslava Martinů
19. 3. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy 
 Koncerty pro mateřské školy
25. 3. v 18 hod., sál školy KOnceRT UČITeLŮ
26. 3. v 18 hod., sál školy Žákovský večer
27. 3. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy 
 Koncerty pro mateřské školy

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!
A je to tady znovu! Opravdu. V rámci cyklu „Maminko, tatín-
ku, pojďte se mnou na pohádku!“, který pod záštitou o. s. 
Verbum et musica  organizuje volnočasový klub Jonáš, při-
cházíme s další novou pohádkou. DIVADLO PLYŠOVÉHO MED-
VÍDKA přijíždí za dětmi s Policejní pohádkou. 
Na  motivy pohádky Karla Čapka ji pro děti napsal Konrád 
Popel. A o čem tato pohádka je? No přeci o drakovi, který se 

zčista jasna objevil ve městě. Co ale s drakem ve městě? V útulku pro pejsky 
ho nechtějí, na to je moc velký a má moc hlav. Tak se o něj postará dobrosr-
dečný policejní strážník. Stojí ho to nemalé úsilí, postarat se o draka, lidi se ho 
bojí a  policistova kariéra je ohrožena. Jenže z  draka se vyklube začarovaná 
princezna. Co všechno se přihodí, když se policista zamiluje do draka? A jak to 
vše dopadlo? To se dozvíte, když přijdete do Sboru páně na Vážného ul. č. 6,  
v sobotu 15. března 2014 v  16:00 hod. Pohádka je určena dětem již  
od tří let.
Po  představení bude následovat Jarní tvoření a  hry v  klubu Jonáš, a  to jak  
pro děti, tak i  pro rodiče. Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace 
najdete také na www.ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com.

Vratislav Jan Marša,  
o. s. Verbum et musica


