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Tříkrálová
tradice
Tři králové je lidové označení pro mudrce,

kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě
a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Bible
však vůbec neříká, kolik jich bylo – i jména
Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy.
V liturgické tradici je svátek Tří králů
ztotožněn se slavností Zjevení Páně
a západní i východní křesťanská církev
jej slaví každoročně 6. ledna.
Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je
dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů
upomíná na okamžik, kdy se Ježíš zjevuje nejen izraelskému národu, ale dává se
rozpoznat jako král všech.
Tři králové pak dle různých výkladů představují všechna období lidského
života – na výjevech klanění Tří králů je Kašpar zobrazován jako mladík s tmavou
pletí, Baltazar jako dospělý muž a Melichar jako stařec. Ve středověku potom
byly jménům těchto králů přiřazeny jednotlivé dary, mající symbolický význam
– měly představovat substance všech tehdy známých skupenství hmoty v přírodě. Melichar přinášel ve skříňce zlato, které jako dokonalý kov symbolizovalo
skupenství pevné, Baltazar přinášel kadidlo, které symbolizovalo skupenství
plynné. A myrha, kterou přinášel Kašpar, představovala skupenství kapalné
– neboť to byla mast užívaná při pohřbech na tělech zemřelých.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě
je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou psala písmena
C + M + B, v českých zemích obcházeli Tři králové chalupy na vsích a na jejich
vrata psali křídou písmena ve tvaru K + M + B. Nejsou to ale patrně počáteční
písmena jmen „Tří králů“ (Kašpara, Melichara a Baltazara), jak se lidově traduje,
nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“ (Kristus žehná tomuto
domu).
Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni a jsou uctíváni jako patroni
poutníků a hříšníků. Ostatky Tří králů podle legendy našla sv. Helena, která
je přivezla do Konstantinopole a později darovala milánskému biskupovi. Po
dobytí Milána roku 1158 císařem Svaté říše římské Fridrichem Barbarossou
kolínský arcibiskup převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde byly posléze
uloženy do chrámového pokladu kostela sv. Petra.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledních letech jsem na stránkách lednové
ŘEČi informoval o nejvýznamnějších záležitostech,
které by se městské části měly dotknout v novém
roce. Nejinak tomu bude i tentokrát, na pomoc
si vezměme dokument, který fungování městské části do značné míry
podmiňuje – rozpočet na rok 2012.
Rozpočet roku 2012 byl schválen jako schodkový, nikoliv však jako nerealistický, a to díky zapojení finančních prostředků naspořených z minulých
let. Přesto jsme se při jeho sestavování snažili o snížení celkového objemu
tzv. běžných výdajů, což se podařilo, neboť tyto výdaje jsou naplánovány
o 1,5 miliónu korun nižší než v loňském roce.
I přes nižší celkové příjmy zůstávají v alespoň stejné výši výdaje na
školství v oblasti provozních příspěvků našim základním a mateřským
školám. V oblasti oprav a investic do budov našich škol se snažíme pokračovat v postupném zlepšování jejich stavu. Rekonstrukce elektroinstalace
se dočká budova MŠ Škrétova, rekonstrukce elektroinstalace a ZTI budova
MŠ Novoměstská. Pokračovat bude v případě získání dotace také postupná
regenerace prostředí panelového sídliště (více parkovacích míst na ulici
Vlasty Pittnerové, dětské hřiště při ulici Letovická). V bytovém hospodářství
tvoří nejvýznamnější položky vybudování výtahů v domech Novoměstská 7
- 19 a výměna oken v bytových domech Novoměstská 7 - 19, 23 - 41.
Změnu jsme pro letošní rok připravili v případě vítání nových občánků
městské části. Nově se, obdobně jako v některých jiných částech města
Brna, bude tato společenská akce konat v prostorách radnice za osobní
účasti starosty nebo místostarosty a včetně krátkého kulturního programu.
Více se dozvíte z článku místostarosty Ivana Maška, který naleznete uvnitř
tohoto vydání ŘEČi.
Na závěr si dovolím ještě drobnou odbočku. Začátkem listopadu
loňského roku se poprvé v městské části uskutečnil sběr obnošeného
šatstva pro charitní šatník. Díky spolupráci městské části s Diecézní charitou
Brno jste měli možnost se relativně pohodlně zbavit nepotřebného
oblečení, bot nebo i lůžkovin, aniž by skončily v popelnici. Nyní naopak
mohou ještě posloužit někomu dalšímu. Chtěl bych tímto poděkovat Vám
všem, kteří jste se takto zapojili a pomohli, a zároveň věřím, že se jednalo
i o dobrou službu pro Vás samotné. V průběhu letošního roku budeme
určitě chtít tuto akci zopakovat.
Vše nejlepší do roku 2012 přeje
Marek Viskot, starosta městské části

Jan Jandl

Na prahu nového roku
Lidé odjakživa přávali si poznat budoucnost. Touha vědět, co přinesou
následující léta, měsíce, a třebas i jen dny, dala vzniknout pradávnému
řemeslu věštců a věštkyň a jejich tajuplným rituálům.
Ani moderní „osvícená“ doba, kladoucí důraz na vědecké poznání a technické vymoženosti, nezazvonila umíráčkem stavu předvídavců. Jsme spíše
svědky opaku. Tato živnost kvete snad ještě více než v dobách starověkých
Sibyl. Obzvláště čas, kdy na stolech a stěnách zaujímají své místo dosud
netknuté kalendáře, přeje zprávám o věcech dosud neprožitých, střídaje
zvěsti chmurné s těmi, jejichž naplnění bychom se rádi dočkali.
Avšak předpovědi, které vítaly příchod už dvanáctého léta nového tisíciletí, se vzácně shodovaly v líčení neveselých časů příštích, řkouce, že chmury
již klepou na dveře. Není divu. Náš svět dostihly desetiletí střádané dluhy,
a nyní přišla chvíle pořídit jejich součet.
Zákonitosti ekonomiky, kolem nichž se mnoho věcí točí, hlásí se tak
o slovo – a ošálit je nikdo nedokáže. Přesto rozhodně není třeba propadat
malomyslnosti. Ony principy nabízejí totiž i pomocnou ruku, tvoříce poznání
vlastních chyb, skrze něž lze pokročit vpřed.

Pomněme též, že i penězům, jimiž poměřujeme hodnotu lecčehos,
občas dochází dech. Vždyť nalézáme řadu věci v životě, bez nichž o štěstí
neradno mluvit. Jedná se bezesporu o cennosti nejžádanější, které však
nejsou k mání ani v tom nejvěhlasnějším obchodním domě. Zajisté umíme
vyjmenovat několik pojmů, které onu charakteristiku naplňují, a bezesporu
nevyvolá překvapení, vyřknou-li jiní totéž. Lidské bytí představuje totiž příliš
pestrou, bohatou a svébytnou kategorii, než aby jej bylo možné spoutat
tkaničkami účetních knih.
I když tedy bankovní účty zchudnou, nemusí ani všední dny přinést
pošmournější náladu. Vždyť každý z valné části drží ve svých rukou vlastní
osud i to, co nazýváme klíčem ke štěstí. Na to, aby jej člověk zasunul do
správného zámku a otočil jím, nebývá třeba peněz, nýbrž dostatek vlastních
sil a odvahy.
Přejme si tedy do nového roku, aby každém zdařilo se otočit oním
pomyslným klíčem ke štěstí v tu správnou stranu, a rázem ubude věcí, které
umějí zarmoutit.
Ladislav Filipi, místostarosta
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Informace ÚMČ
Zpráva z 18. schůze RMČ
18. schůze RMČ se konala 30. 11. Rada:
• schválila následující termíny svých schůzí v roce 2012: 11. 1., 1. 2., 15. 2.,
21. 3., 4. 4., 25. 4., 16. 5., 6. 6., 20. 6., 18. 7., 1. 8., 22. 8., 19. 9., 10. 10., 7. 11.,
28. 11., 12. 12.,
• schválila smlouvu o spolupráci se společností GALANT BRNO, s. r. o.,
provozující Sportareál Družstevní,
• navrhla městu Brnu možné nájemce sociálních bytů, které město vyčlenilo – nájemci budou z navržených osob vylosováni,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace řešící úpravu areálu bývalého pivovaru nabídku atelieru K4, a. s.,
Mlýnská 13, Brno,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na opravu kašny u kostela
sv. Vavřince nabídku společnosti FEVA, s. r. o., Belcrediho 5a, Brno,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• schválila provedení opravy schodišť v ulici bratří Křičků 23, 30, 32
– 34, Kunštátské 11 a Žitné u prodejny potravin, dále schválila opravu
chodníku v horní části parku zvaného „Ovál“ při ulici Novoměstské – tyto
opravy se uskuteční v roce 2012,
• projednala návrh novely Tržního řádu města Brna,
• neschválila rozmístění nových odpadkových košů ve Vránově ulici,
• projednala zprávy předložené výbory zastupitelstva a komisemi rady.
L. F.
Termín zasedání ZMČ
X. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční
ve čtvrtek 26. ledna 2012 v 15:00 hodin, v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace Úřadu práce ČR
změna od 1. 1. 2012
Současně s výplatou dávek státní sociální podpory bude
Úřad práce ČR zajišťovat příjem žádostí a výplatu nepojistných
sociálních dávek v Brně:
– Hmotná nouze – Koliště 19
– Příspěvek na péči – Mojmírovo nám. 10
– Dávky pro osoby zdravotně postižené – Mojmírovo nám. 10
Úřad práce ČR

Termíny sňatků v MČ v roce 2012
Rada městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora schválila na své 17. schůzi dne 9. 11. 2011
termíny sňatků v naší městské části v roce 2012.
Jedná se o tyto dny:
Pátky – 27. ledna, 24. února, 30. března, 18. května,
29. června, 21. září, 26. října, 23. listopadu, 14. prosince 2012.
Soboty – 28. dubna, 16. června, 21. července, 18. srpna,
1. září 2012.
Technické a administrativní úkony spojené s dojednáním
termínu sňatku se vyřizují v přízemí budovy radnice na Palackého
náměstí 11, dveře č. 92 u Lucie Říhové, DiS., a Mgr. Jany
Mikulcové v úřední dny - pondělí a středa, 8.00 – 17.00 hodin,
tel.: 541 421 747, 541 421 737 e-mail: rihova@reckovice.brno.cz,
mikulcova@reckovice.brno.cz.
Sekretariát ÚMČ

Na kus řeči s Ing. VLADIMÍREM FRYCEM
Novým členem zastupitelstva je
Ing. Vladimír FRYC, který kandidoval za ČSSD.
Do samosprávné činnosti je aktivně zapojen
již od minulého volebního období, kdy byl
členem komise životního prostředí a bezpečnosti. Zeptali jsme se na jeho zkušenosti
a dojmy z činnosti v zastupitelstvu městské
části.

1. Jste členem samosprávy poprvé, můžete nám svoji osobu poněkud
přiblížit?
Je mi 29 let, pocházím z Řečkovic a jsem svobodný. Po úspěšném
absolvování gymnázia v Řečkovicích jsem v roce 2007 získal titul inženýra na Mendelově univerzitě v Brně v oboru agroekologie. V této chvíli
studuji distančně aplikovanou a krajinnou ekologii v doktorském studijním
programu na téže univerzitě.
2. Co reprezentuje Vaše povolání projektový manažer a v jakém
oboru?
Činnost projektového manažera spočívá v účasti na přípravě a realizaci
projektů financovaných z Národních programů a programů EU (Operační
program Životní prostředí 2007-2013). Jedná se o metodickou a odbornou
podporu projektů zabývajících se oblastí ochrany ovzduší, využíváním
obnovitelných zdrojů energie a realizací energetických úspor, o hodnocení
připravovaných projektů z hlediska ekologických přínosů, technického

řešení a ekonomiky projektu. Dále pak o kontrolu souladu výběrových řízení
se zákonnými normami a směrnicemi, kontrolu fyzické realizace staveb
a dodávek. V neposlední řadě jde o průběžné sledování a vyhodnocování
poskytnutých dotací z hlediska ekologických, technických a ekonomických
parametrů.
3. Váš zájem o práci zastupitele je delší, kandidoval jste už v roce
2006 ještě jako student, nyní od r. 2010 jste již zvoleným členem ZMČ za
ČSSD. Co Vás k této aktivitě přimělo?
Již můj dědeček se aktivně zajímal o politické dění v naší republice,
potažmo ve městě Brně. Geny se holt asi zapřít nedají. Také zastávám názor,
že politika se dá změnit pouze aktivním a konstruktivním přístupem a ne jen
kritizováním doma nebo v restauraci u piva.
4. Pracujete v ZMČ jako člen komise výstavby a dopravy a též v komisi životního prostředí a bezpečnosti. Jak se naplnily Vaše představy
o možnostech zastupitele ovlivňovat veřejné dění?
Myslím, že moje představy se naplnily bezezbytku. V komisi životního
prostředí a bezpečnosti máme mimo jiné na starosti údržbu zeleně ve
smyslu posuzování opodstatněnosti kácení stromů. Ať již z hlediska estetického, tak i bezpečnostního. V komisi výstavby a dopravy zase diskutujeme
a snažíme se prosazovat zájmy MČ při tvorbě nového územního plánu.
Všechny tyto činnosti jsou mi blízké v návaznosti na mé studium.
5. Kolik času Vám zůstává pro soukromý život a Vaše koníčky?
Vzhledem k mému pracovnímu vytížení času příliš nezbývá. Pokud se
najde chvilka, velmi rád cestuji. Zvláště pak po krásné české krajině, jejíž
rozmanitost je opravdu obdivuhodná. Také si občas zahraji s přáteli fotbal
či volejbal.
Rozhovor připravil RNDr. Ivan Koláčný
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Nové stromy
od Nadace ČEZ

Vítání občánků v roce 2012

Celkem 14 nově vysazených stromů přispěje díky finančnímu
příspěvku Nadace ČEZ ke zlepšení životního prostředí v naší městské
části. Na možnost získání dotace upozornila členka komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku paní Ing. Jiřina
Versteegh. Podání příslušné žádosti pak zajistilo oddělení životního
prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Žádosti bylo vyhověno snad i z toho důvodu, že městská část uvedla, že přispěje 20 %
na úhradu celé akce.
Alej 11 javorů v zeleni mezi Horáckým náměstím a ulicí
Novoměstskou (na obrázku) zvýrazní oddělení ploch určených
spíše ke sportu a odpočinku od rušné komunikace. Další tři stromy,
okrasné třešně, zpříjemní bydlení v ulici Boskovické.
Nové dřeviny se měly objevit i mezi parkovištěm v ulici Kunštátské
a ulicí Novoměstskou, tam je však kvůli podzemnímu vedení inženýrských sítí nakonec nebylo možné vysadit. To je i důvod, proč
bude městská část muset část původně stotisícového příspěvku
nadaci vrátit.
Výsadba dřevin je významná nejen z hlediska estetického, ale
přispívá i k zachytávání prachových částic z ovzduší. A právě tento
typ znečištění ovzduší Brno hodně trápí.
Vybrané lokality, na kterých byly stromy vysazeny, jsou součástí
projektu regenerace panelového sídliště v Řečkovicích, který je
postupně naplňován rekonstrukcemi místních komunikací, úpravami zeleně a budováním nových dětských hřišť.
Jan Klement, OŽP ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Adventní koncert
v kostele sv. Vavřince
Bohatý kulturní program, který pro Vás připravila městská část
v roce 2011, byl zakončen dne 13. 12. slavnostním adventním
koncertem v řečkovickém kostele sv. Vavřince. Pod uměleckým
vedením pana Mgr. Jiřího Mottla zahrál již tradičně Brněnský
komorní orchestr. Verše a prózu se sváteční tématikou přednesl pan
PhDr. Milan Klapetek.
JUDr. Jana Otevřelová
tajemnice ÚMČ

V průběhu uplynulého roku vedení radnice zahájilo přípravu
slavnostního vítání občánků naší městské části. V té době jsme se
seznamovali s organizací této akce v jiných městských částech i dalších městech a obcích, s potřebnou administrativou a samozřejmě
i s potřebným zabezpečením. Inspirací pro nás byl i zájem rodičů,
kteří by se rádi účastnili se svými dětmi vítání občánků v minulých letech. O to pak bylo snazší naše rozhodování obnovit vítání
občánků a navázat tak na akce dříve pořádané, zejména ke konci
minulého století. Pro letošní rok jsme připravili pro novorozené
občánky naší městské části slavnostní vítání v zasedacím sále Úřadu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Termíny jsou navrženy
na 19. května a 10. listopadu, tedy vždy v sobotu. Konkrétní
hodina zahájení bude upřesněna vždy s předstihem, a to v závislosti
na počtu přihlášených dětí. Rádi bychom na této slavnostní akci
přivítali děti s jejich rodiči, sourozenci, prarodiči, dalšími příbuznými
a hosty. Pro tuto akci je připravován krátký kulturní program, dárek
pro novorozence a pozornost pro maminky. Součástí bude i zápis
do pamětní knihy naší městské části. Pro úspěšný průběh vítání
občánků však bude nutná spolupráce s rodiči, kteří budou muset
být při organizaci aktivní v tom, že včas nahlásí pověřené pracovnici
úřadu městské části, paní Haně Fišlové, narození svého dítěte a potvrdí i zájem účastnit se vítání občánků. Pracovníci úřadu městské
části nemají k dispozici údaje o narození dětí a matriky vystavující
rodné listy novorozencům neposkytují další informace příslušným
úřadům městských částí podle bydliště rodičů. Věříme, že toto je
maličkost, kterou snadno překonáme a budeme moci spolu s rodiči
dětí a dalšími hosty slavnostně přivítat nové občánky naší městské
části.
Ivan Mašek, místostarosta městské části

Zábava a smysluplné využití volného času
pro děti a dospělé v Řečkovicích
Klub Jonáš
Nejen pravidelné koncerty, výstavy
a divadelní představení pořádá ve spolupráci s o. s. Verbum et Musica náboženská
obec Církve československé husitské
v Řečkovicích. Nově otevřený klub Jonáš,
„klub pro všechny kluky a holky“, nabízí
opravdu smysluplné využití volného času
pro Vaše děti. Každé úterý se ti nejmenší
mohou na faře CČSH věnovat nejrůznějším aktivitám:
– zahrajeme si známé i neznámé deskové hry; Logic, Fantom, Lego,
Villa Paletti a další,
– naučíme se hrát pohybové hry např. Twister, „skákat gumu“,
– nabízíme stolní hokej, fotbálek,
– budeme malovat různými technikami,
– vyrábět věci ze sádry, hlíny, barevného písku či korálků,
– a skládat origami a spoustu jiných věcí.
Děti není třeba zavazovat k pravidelné účasti ani jejich účast nahlašovat předem.
Přijďte se podívat sami, každé úterý (mimo prázdniny a svátky) od
16:00 do 17:30 na Vážného 6.

Šachový kroužek
Taktéž v úterý, po biblické hodině, NO
CČSH v Řečkovicích navíc pořádá šachový
kroužek, určený pro každého dospělého,
který si rád poměří své umění v šachu či
zahraje i jiné stolní deskové hry.
Srdečně zveme všechny od 16:30
přibližně do 18:00 na Vážného 6.
Těšíme se na viděnou!
Jakub N. Marša
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Mikulášské odpoledne

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4

Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1
tel.: 541 214 305,  732 325 451,  739 283 230
e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz, www. ddmhelceletova.cz

AKCE:
Křeslo pro hosta.
Pátek 13. 1. 2012 od 18.00 do 19.00 hodin.
Téma: Jak se žije lidem našim krajanům v Banátu,
jižní části Rumunska. Vstupné 30 Kč.
Den Afriky, sobota 14. 1. 2012 od 9.00 do 12.30 hodin.
Výtvarné dílničky pro děti – bude připraveno šest dílniček na
africké téma a dílna pro dospělé. Čeká vás výroba dešťové hole,
obrázku s africkými motivy a další dílničky.
Cena za materiál od 50 do 200 Kč dle výběru dílniček.
Na tuto akci se nemusíte hlásit předem.

29. listopadu navštívil naši mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl.
Děti v doprovodu rodičů netrpělivě očekávali jejich příchod.
Za pěkné básničky a písničky byly děti odměněny mikulášským
balíčkem. Děkujeme p. O. Gardášovi, který zajistil herce z Městského
divadla Brno, za nevšední zážitek a pěkné odpoledne.
Mateřská škola,Novoměstská 1

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
pobočka

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
www.ddmhelceletova.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

NABÍDKA AKCÍ v lednu 2012:
Na všechny akce se prosím hlaste a potvrzujte účast min. 3 dny
před akcí. Využijte uvedený kontakt.
11. 1. 2012  KERAMICKÝ STOJÁNEK NA PŘÍBORY,
středa 18 - 20 hodin.
Určeno pro dospělé, 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Cena: 250 Kč/2 výpaly, glazura.
18. 1. 2012 OZDOBNÉ ZRCÁTKO DO KABELKY,
středa 18 - 20 hodin.
Určeno pro dospělé, 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Cena: 100 Kč
ANGLICKÁ KONVERZACE S RODILÝMI  MLUVČÍMI pro dospělé
(soboty)
Více informací u lektorky L. Byrtusové: tel. 777 996 065,
byrtusovalucie@seznam.cz.
21. 1. 2012 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, sobota, 9:00 - 12:00 hodin.
Malá výstava prací dětí z našich kroužků, ukázky z činnosti v našich
kurzech, výtvarné dílny
Informace o kroužcích a táborech, možnost přihlášení
na 2. pololetí.
NOVÝ KROUŽEK OD 2. POLOLETÍ:
ŘEMESLA + ZAHRADNIČENÍ a VAŘENÍ pro školáky v pondělí
14:30 - 16 hodin.
2. pololetí začíná 1. 2. 2012.

Dopoledne v rytmu zumby, sobota 21. 1. 2012
od 10.00 do 11.30 hodin.
S sebou cvičební úbor, sportovní obuv. Cena 90 Kč.
Na akci se hlaste nejpozději do 18. ledna (Psotová 732 325 457).
Výlet o pololetních prázdninách do Moravského krasu,
pátek 3. 2. 2012
Cílem naší výpravy budou Punkevní jeskyně. Zastavení
v obchůdku
s medovými dobrůtkami.
Cena: 200 Kč děti, 300 Kč dospělí. Uzávěrka přihlášek 25. ledna.
Bližší informace najdete na našich stránkách.
Příměstský tábor o jarních prázdninách 6. 2. – 10. 2. 2012
„Cestou necestou aneb Kufřík cestovatele“
Je pro děti od 6 let. Program bude probíhat denně
od 8 do 15.30 hodin.
Každý den se podíváme do jiné země. Postupně zavítáme do
Japonska, Jižní Ameriky, Indie, Afriky a Austrálie. Budeme tvořit,
sportovat, hrát soutěživé hry a také se toulat zimní přírodou.
Program bude přizpůsoben věku dětí a aktuálnímu stavu počasí.
Na teplý oběd si zajdeme do restaurace Time out, dvakrát si
uvaříme společně.
Cena tábora 1000 Kč, lze se také hlásit na jednotlivé dny.
V ceně: výtvarný a jiný materiál, oběd, pedagogický a zdravotní
dozor, vstup do muzea.
Přihlášky přijímáme do 31.1. 2012 na tel. čísle 739 283 230
(Pospíšilová) nebo 608 644 313 (Podzemná),
popř. cvcmateridouska@seznam.cz.

Nové kroužky od 2. pololetí:
Angličtina hravou formou pro děti 1. a 2. třídy ZŠ
Středa 15 – 16 hodin. Lze vyzvedávat děti ze školní družiny
(ZŠ Horácké náměstí, Úprkova)
Informace a přihlášky: Mgr. Daniela Pospíšilová, 739 283 230,
cvcmateridouska@seznam.cz.
Krušpánek – výtvarný kroužek se zaměřením na národopis
pro děti 1. až 3. tříd ZŠ
Středa 1 x za 14 dnů v 15.30 až 17.00. Lze vyzvedávat děti ze školní
družiny (ZŠ Horácké náměstí, Úprkova). Cena 300 Kč.
Informace a přihlášky: Ing. Karla Psotová, 732 325 457,
cvcmateridouska@seznam.cz.
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Řečkovický Vánoční strom

Děti na radnici

V pondělí 12. prosince 2011 se uskutečnilo vedle kostela v Řečkovicích již tradiční vánoční odpoledne. Program, při kterém vystoupili
děti z mateřských a základních škol naší městské části, zahájila
taneční skupina předškolních dětí pod názvem „Krtečci“. V polovině
programu proběhlo, jako každoročně, rozsvícení řečkovického
vánočního stromu, vlastně stromečku. Není veliký, jako v jiných
městských částech, ale je rostlý, zasazený pro tyto účely a všichni
věříme, že nám jednou vyroste. Stromeček je krásně osvětlený
a dle rozzářeného pohledu našich dětí bylo znát, že se všem líbil.
Spokojený úsměv dětí byl odměnou všem organizátorům, kteří se
na celé akci podíleli.

29. 11. 2011 se opět sešly děti v zasedací místnosti Zastupitelstva
městské části, aby zhlédly pohádku Sindibádova dobrodružství
v podání divadla Koráb. Dětská představení na radnici se pořádají již
celou řadu let. Dalo by se hovořit o tom, že již nová generace dětí se
svými rodiči nebo prarodiči našla cestu na připravovaná představení.
Děti jsou velice dobrým a vděčným publikem. Nějaké to brebentění
se jim musí odpustit. Tentokrát ale byly vzornými nejenom diváky.
Zapojovaly se do děje a spoluvytvářely krásnou atmosféru. Hodinka
programu uplynula tak rychle, že se nikomu nechtělo ještě domů.
Na závěr byly připraveny drobné dárečky, trochu zaměřené na
blížícího se Mikuláše. Nezbytné nafukovací balonky si odnášely děti
domů a zářila jim očka. To byla největší odměna pro pořadatele.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice úřadu

Mgr. Dita Pivoňková, členka kulturní a sociální komise
Placená inzerce

Přijďte si vyzkoušet

6

eKonto

měsíců
vedení
zdarma*

Hlavní výhody:

První banka, která za vedení
účtu platí Vám
Přístup k účtu kdykoli a kdekoli
Nastavení služeb na míru
Princip věrnostních výhod

OC Globus,
no
Hradecká 408/40, Br
více na www.rb.cz
tel.: +420 549 122 411
*Nabídka platí do konce ledna 2012.

Po–Ne 10:00–19:00

REC_RFB_Brno_Globus_186x130.indd 1

Pro uplatnění nabídky prosíme předložte inzerát v této pobočce Raiffeisenbank.

6.12.11 10:13
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny dětem,
žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy za příznivou
cenu, email: hanahajkova@centrum.cz, tel.: 775 104 820
KOUPÍM byt 1+1 nebo 1+kk v Řečk. Jsem přímá záj. Tel.: 605 037 168

VÝKUP bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087
ZVEME rodiče a děti na zápis do Mezinárodní Montessori
Základní školy. Zápis probíhá ve dnech 27. až 28. 1. 2012.
Montessori pedagogika, rozšířená výuka angličtiny.
Podrobnosti na www.msperlicka.cz, tel: 603 226 844

AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih + fouk.
280,- Kč, trvalá, melír, barvení á 490,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná.
Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička probíhá ve dnech
17. a 24. 2. 2012. Česká a anglická Montessori třída.
Více info: www.msperlicka.cz

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

ELEKTROREVIZE- el. spotřebiče, nářadí, byty, domy, průmysl.
provozy, hromosvody. www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587

ELEKTROINSTALACE- byt. jádra, domovní a prům. instalace,
rekonstrukce, opravy. www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003

SALON PRO PSY. A. Kocichová, Ječná 14, tel.: 606 304 256
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

PRAVIDELNÉ bleší trhy se konají vždy každou první sobotu v měsíci:
4. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5. a 2. 6. od 10 do 15 hodin v sále býv. pivovaru
na Palackého nám. v Řečkovicích. Registrace prodávajících nutná,
cena 70,- Kč/prodej. místo. Info na www.blesak-brno.sweb.cz,
evaprochazka@seznam.cz
pí Procházková, tel.: 605 089 298, 541 226 383

KOUPÍM garáž na ul. Renčova nebo v blízkém okolí příp. vyměním
za ul. Kárníkova (nová střecha, zrekonstruov. interiér). Tel.: 728 266 934

PRONAJMU řadovou garáž v Řečkovicích na ul. Renčova
1.300,- Kč/měs. Tel.: 721 506 566, 737 173 012

HLEDÁM byt 2+kk nebo 1+1 v Řečkovicích nebo Kr. Poli, pro babičku.
Velmi spěchá. Tel: 606 608 878

KOUPÍM byt 2+1 až 3+1 s lodžií/balkonem, s výtahem. Řečkovice,
Medlánky, okolí. Nabídku od majitele, děkuji. Tel: 603 104 983

FIRMA koupí větší počet malometrážních bytů, Řečkovice a okolí.
Tel: 606 608 878

HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY – přijďte vyzkoušet vibrační plošinu, která
umí cvičit za Vás. Více na www.hubnutibeznamahy.cz, tel.: 724 135 065

Osobní asistence HEWER

Placená inzerce

na brněnsku poskytuje
okolo 2 000 asistenčních hodin měsíčně

Především zdravotně postiženým, seniorům a chronicky
nemocným je určena sociální služba osobní asistence, kterou v Brně
již několik let poskytuje také občanské sdružení Hewer. Služba
osobní asistence je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.
„Osobní asistence je moderní sociální službou. Podobá se pečovatelské službě, ale není omezena seznamem ani ceníkem úkonů,
poskytuje se za jednotnou sazbu ve dne i v noci, ve všední den i ve
svátek. Není problém využívat v pracovní době pečovatelské služby
práci pečovatelek a pozdě odpoledne, v noci, o víkendu nebo svátek
doplnit potřebu péče službou osobního asistenta. Naši asistenti
v Brně a okolí měsíčně odslouží kolem dvou tisíc hodin, což je ve
srovnání s ostatními poskytovateli vysoké číslo, které svědčí o kvalitě
služby.“ vysvětluje Lucie Nováčková, vedoucí osobní asistence Hewer
v Jihomoravském kraji.
Osobní asistent je pro klienta vším, co klient potřebuje –
ošetřovatelem, kuchařem, pomocníkem, společníkem, doprovodem.
Za hodinu služby osobního asistenta klient z Brna uhradí částku
100 Kč. Osobní asistent přitom klientovi pomůže vyřídit poskytování
příspěvku na péči ze státního rozpočtu, pokud pro to klient splňuje
podmínky a příspěvek dosud nepobírá.
„Občanské sdružení Hewer poskytuje službu osobní asistence od
roku 1994 a v současné době působí v sedmi krajích České republiky.
Vyzkoušeli jsme si, že pro klienta je přínosné mít stálého osobního
asistenta, k němuž si postupně buduje důvěru. Sociální práce
není stejná jako práce ve fabrice – vyžaduje pochopení a trpělivost,
stejně jako důslednost a pečlivost. Proto své osobní asistenty pečlivě
vybíráme a vzděláváme.“ dokončila Lucie Nováčková.
Pro více informací navštivte www.pecovatel.cz nebo volejte na
tel. 736 505 555.
Mgr. Lucie Nováčková, Hewer o. s.

Magnum
Rozhodujete se PRODAT, KOUPIT, PRONAJMOUT
BYT, DÙM, POZEMEK nebo jinou NEMOVITOST
JSEM TU PRO VÁS
RE/MAX Magnum
Banskobystrická 819/52, Brno 21
www.remax-czech.cz/magnum

Mgr. KAREL TOŠNER
tel: 733 679 908
e-mail: karel.tosner@re-max.cz

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

kadeřnictví • péče o vlasy
solária • kavitace • radiofrekvence
kosmetika • manikúra
modelace nehtů
pedikúra • masáže
www.studio-silent.cz
Vážného 21, 621 00 Brno-Řečkovice

✆ 725 042 828
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Kam vyrazit za sportem?
SPORTOVEC ROKU
Uzávěrka nominací na letošní ročník této oblíbené ankety je 31. 1.
2012!
Vyhlášeny jsou kategorie: – jednotlivci,
– trenéři,
– funkcionáři,
– družstva.
Z došlých nominací bude vybráno k ocení 10 nejlepších jednotlivců,
5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev + jeden absolutní vítěz, který se
stane Sportovcem roku 2011 naší MČ.
Podmínkou k nominaci je buďto trvalé bydliště v MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, nebo členství v některé místní organizaci, či klubu, který
zde sportovní činnost provozuje.
Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte do uvedeného
data na e-mailovou adresu:
foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice.brno.cz.

Sportovní program na LEDEN:
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
4. 1. VALOSUN Brno : DSK Karlín 17:30 hod.
14. 1. VALOSUN Brno : USK Praha 15:30 hod.
18. 1. VALOSUN Brno : Karlovy Vary 17:30 hod.
28. 1. VALOSUN Brno : Hradec Králové 16:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
7. 1. SG Brno : Prostějov 17:00 hod.
14. 1. KP Brno : Olymp Praha 18:30 hod.
21. 1. KP Brno : Přerov 18:00 hod.
21. 1. SG Brno : Slávia Praha 19:00 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
13. 1. Tango Brno : Bohemians Praha 19:30 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
15. 1. Bulldogs Brno : FBC Liberec 17:00 hod.

Richard Foltýn
předseda komise sportu a člen rady MČ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY NA I. ČTVRTLETÍ 2012
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
Ing. Sochorec Lumír
doc. RNDr. Žákovská Alena
Ing. Novák Jaromír
Vlasák Jan
Ing. Mahel Dalibor, PhD.
Jarní prázdniny.
Mgr. Klementová Marie
Druckmüllerová Hana
Ing. Přibyl Tomáš
RNDr. Druckmüller Mil., CSc.
Druckmüllerová Hana
Mgr. Procházková Alena
Ing. Druckmüllerová Zuzana

Cesta do cizích krajů
Laponsko 2. díl
Patagonie a Ohňová země
Těžký svéráz Indie
Guatemala

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Poutní cesta do Santiaga
Island 1
Gagarin nás pozval do vesmíru
Planetky
Hory Černé Hory
Ze severních Čech do Německa
Na kole z Pasova do Vídně

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno
9. leden
23. leden
6. únor
20. únor
5. březen
19. březen

Mgr. Procházka Jaromír
Vlasák Jan
Druckmüllerová Hana
Ing. Mahel Dalibor, PhD.
Ing. Sochorec Lumír
Ing. Švelan Zdeněk

Istrie - Slovinsko
Kolem Egejského moře
Cookovy ostrovy
Guatemala
Tunisko - Djerba
Čína - Tibet

7TPCPUVQSPCŞIMPWCB[ÏOV4QPSUBSFÈMV%SVäTUFWOÓIJTUPSJDLZ.J
TUSPWTUWÓĻFŘLPWJDB.PLSÏ)PSZWQMBWÈOÓ;ÈWPEVTF[ÞŘBTUOJMPDFMLFN
PEWÈäOâDITQPSUPWDƉ[żBEOFKÝJSÝÓWFżFKOPTUJ,BäEâ[ÞŘBTUOÓLƉPCESäFMQB
NŞUOÓEJQMPNBESPCOÏPCŘFSTUWFOÓQP[ÈWPEŞ/BUZOFKMFQÝÓŘFLBMZWŞDOÏ
DFOZBNFEBJMF,PNQMFUOÓWâTMFELZOBKEFUFOBXXXESV[TUFWOJD[
;«1*4%01-"7&$,Å$),63;ň130**10-0-&5¶
6QP[PSŵVKFNFSPEJŘFKJä[BQTBOâDIEŞUÓEPLVS[ƉQMBWÈOÓ1À3ZCLB äFLVS
[PWOÏOB**QPMPMFUÓKFTQMBUOÏQżFWPEFNOBÞŘFUŘ
WTEBUVNOBSP[FOÓEÓUŞUFWFGPSNÈUV%%..3333 BUPEPMFEOB EB
UVNQżJQTÈOÓQFOŞ[OBÞŘFU OFCPWIPUPWPTUJEOFBMFEOBWEPCŞ
PEEPIPEJOWFWTUVQOÓIBMFTQPSUBSFÈMV7QżÓQBEŞ äFOFCVEFLVS
[PWOÏWŘBTVISB[FOP OFOÓNPäOÏWF**QPMPMFUÓHBSBOUPWBUTUFKOâEFOBŘBT
LVS[V1żJIMÈÝLVOFOÓUżFCB[OPWVWZQMŵPWBU
;ÈQJTOBWPMOÈNÓTUBBQMBUCBLVS[PWOÏIPTFCVEFLPOBUWQPOEŞMÓEOF
 ÞOPSB W EPCŞ PE  EP  IPEJO WF WTUVQOÓ IBMF TQPSUBSFÈMV 1MBUCB
LVS[PWOÏIPCVEFNPäOÈQPV[FWIPUPWPTUJWPLBNäJL[ÈQJTV1żFIMFEWPM
OâDINÓTUWF**QPMPMFUÓCVEF[WFżFKOŞOPEÞOPSBOBXXXQTSZCLBD[BWF
WTUVQOÓIBMFTQPSUBSFÈMV
7MFEOVEPDIÈ[ÓLSP[ÝÓżFOÓIPEJOQSPWFżFKOPTUoOPWŞNƉäFUFQMBWBUJWÞUF
Sâ WFŘFS EPTVE CZMP PCTB[FOP WZTPLâNJ ÝLPMBNJ  %FUBJMOÓ SP[WSI CB[ÏOV
OBMF[OFUFOBXXXESV[TUFWOJD[QMBWFDLZCB[FOSP[WSIIPEJO

XXXESV[TUFWOJD[

Termínovou listinu na měsíc ÚNOR zasílejte nejpozději do 12. 1. na
adresu foltyn.r@volny.cz.

6. leden
13. leden
20. leden
27. leden
3. únor
10. únor
17. únor
24. únor
2. březen
9. březen
16. březen
23. březen
30. březen

QMBWFDLâCB[ÏOǝBDUJWFmUOFTT

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

1. REPREZENTAČNÍ
PLES

SPORTOVCŮ

TJ Sokol Řečkovice - oddíl odbíjené pořádá v prostorách sokolovny, Vážného 19 dne

4. 2. 2012 od 19.30 hodin
1. REPREZENTAČNÍ PLES SPORTOVCŮ
Večer bude moderovat JOLANA VOLDÁNOVÁ
a JAN TOMÁNEK. V programu vystoupí trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina
Štěpánková, mistr světa v jízdě na vysokém kole
Josef Zimovčák a skupina Koneckonců.
Vstupné 220 Kč - místenka, občerstvení,
tombola.
Předprodej vstupenek:
Vážného 19, úterý a čtvrtek 19.30 – 20.30 hod.,
tel.: 608 771 530.
Zvou sportovci
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KULTURA
Koncert pro Vážku
V podvečer 22. 11. 2011
mířily do ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové desítky lidí všech
věkových kategorií. Konal se
zde „Koncert pro Vážku“,
který každoročně naše
škola pořádá ve spolupráci
s českou Alzheimerovskou
společností. Koncert zahájil
dětský pěvecký sbor Vitulka
a poté již žáci potěšili
přítomné hrou na klavír,
housle, zobcovou flétnu,
kytaru. Závěrečnou tečkou
bylo pěvecké vystoupení z muzikálu Sugar, které podtrhlo velmi
příjemnou atmosféru celého večera. Finanční dar, na který přispěli
návštěvníci tohoto večera, byl předán zástupci Diakonie Brno.
Jsem ráda, že právě naši žáci, vedeni svými učiteli, přispěli svým
vystoupením k pomoci nemocným lidem.
Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

Královopolská ZUŠ vánočně
Základní umělecká škola
Vítězslavy Kaprálové zpříjemnila Brňanům advent
Vánočním koncertem, na
němž kromě několika sólistů,
laureátů národních i mezinárodních soutěží, vystoupily
převážně komorní soubory
různého, většinou ne zcela
běžného obsazení, dětský
pěvecký sbor, malí tanečníci,
a to s programem vánočně laděným, završeným Živým Betlémem
- Narodil se Kristus Pán v interpretaci žáků dramatického oboru ve
spolupráci s hudebníky. O přestávce obecenstvo zhlédlo v předsálí
artefakty mladých výtvarníků.
Dramaturgicky netradiční koncert přispěl k navození atmosféry
přicházejících Vánočních svátků.
		

Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc leden 2012:
11. 1. 18. 00 hod. Žákovský koncert
16. 1. 18. 00 hod. Klavírní koncert žáků prof. Tichonova
17. 1. 18. 00 hod. Oborový večer smyčcového oddělení
25. 1. 18. 00 hod. Oborový večer klavírního oddělení
30. 1. 14. 00 hod. Školní kolo pěvecké soutěže
31. 1. 18. 00 hod. Hraje celá rodina
Všechny koncerty se uskuteční v Koncertním sále školy.
Jana Sapáková

Ječná 29a, Brno-Řečkovice
tel.: 732 859 257
e-mail: info@ montessori-brno.cz
www.montessori-brno.cz

Akce v lednu:
16. 1. (13.30-15 h.) Cesta k vědomému rodičovství
– cyklus 6 setkání pro rodiče s miminky,
16. 1. (17.30-19.30 h.) Jazyk v Montessori
– workshop pro učitele MŠ.
20. - 22. 1. (v pá od 13 h.) Angličtina bez úsilí I.
– začátečníci a mírně pokročilí – kurz pro dospělé
s využitím pravé mozkové hemisféry,
23. 1. (17.30-19 h.) Dětský vzdor – přednáška.
V lednu bude probíhat zápis na druhé pololetí (programy pro
rodiče a děti 0 - 4 roky, Školička pro děti 3 - 6 let, Poznávání světa
hrou (předškoláci) i program pro školáky).

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

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER
18. ledna 2012 v 18.00 v sále školy

Srdečně zveme k prohlídce podchodu vlakové stanice
Brno-Řečkovice, který svými malbami vyzdobili žáci našeho
výtvarného oboru pod vedením p. uč. Lenky Kosohorské.
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

V prosinci oslavili své jubileum

Milada ZBOŘILOVÁ
Věra ŠROTOVÁ
Josef POKORNÝ
Marie DOSTÁLOVÁ
Marie POTŮČKOVÁ
Rudolf ČECH
Vladimír SVOJANOVSKÝ
Ján ČERNÝ
Marie SEDLÁKOVÁ
Ludmila HOROVÁ
Jaroslava ŠAFAŘÍKOVÁ
Zdenka KALIVODOVÁ

93 let
92 let
90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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