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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poslední zářijové úterý se na radnici neslo ve
znamení oficiálního otevření tzv. Family Pointu.
Co se pod tímto názvem skrývá? Family Point je
jedním z projektů Centra pro rodinu a sociální
péči. Jedná se o místo či v našem případě místnost, které mohou občané navštívit a využít pro potřeby své a svých
dětí. Jedná se například o možnost přebalit nebo nakrmit své dítko.
Stejně tak je možné využít počítač s přístupem na internet nebo získat
informace zejména v sociální oblasti - ať už formou písemných materiálů nebo nabídky osobního jednání u našich pracovníků. Řečkovický
Family Point se nachází v přízemí budovy radnice a je Vám k dispozici
v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do
14 hodin.
Odpoledne naplněné hudebními vystoupeními i například
debatou se zástupci Městské policie Brno či zástupci Klubu aktivních
seniorů se na radnici uskutečnilo 1. října. Věřím, že uspořádáním
tohoto odpoledne jsme pokročili v budování hezké tradice a Mezinárodní den seniorů oslavíme také v dalších letech.
V průběhu srpna až října byla postupně dokončována a předávána jednotlivá stavební díla zahrnutá v letošním roce do projektu
regenerace panelového sídliště. Snahou bylo co nejdříve, pokud
možno ještě v čase dovolených, dokončit dvě parkoviště, tzn. obnovu
povrchu na parkovišti za Základní školou Horácké náměstí a vybudování 12 nových parkovacích stání na Vlasty Pittnerové. Dále bylo
vytvořeno místo pro posezení za bytovým domem Novoměstská 45
a zrekonstruováno, v tomto případě spíše kompletně přebudováno,
bylo také dětské hřiště mezi bytovými domy Letovická 14 a 16. Pokud
tento dotační program přežije na Ministerstvu pro místní rozvoj
i v nadcházejícím roce, budeme o finanční injekci dozajista usilovat
s cílem realizovat další projekty úprav v rámci rozsáhlých ploch
veřejného prostranství.
Marek Viskot, starosta

Státní symboly naší republiky
Státní znak
Nejstarším státním symbolem z hlediska dějinné kontinuity je státní
znak, jehož tradice sahá i v našich zemích až do dob středověké Evropy.
Na rozdíl od mladších symbolů - státní hymny a vlajky – však prodělal
největší proměny v naší republice v období 1918 – 1992 právě státní
znak. V podstatě se dá říci, že s každým novým režimem byl vytvořen
a používán také jiný státní znak. Na počátku Československé republiky
se používal jako společný státní znak tradiční symbol Českého království
– v červeném poli dvouocasý bílý lev se zlatou zbrojí. Posléze v roce
1920 byl parlamentem schválen návrh na vytvoření tří státních znaků
– malého, středního a velkého, které byly užívány po celou dobu první
republiky. V praxi nejužívanějším byl malý státní znak, na kterém byl
ve francouzském štítě zobrazen výše uvedený symbol českého státu
– v červeném poli dvouocasý lev, na jehož prsou coby čestném místě
byl umístěn symbol Slovenska – v červeném poli bílý patriarší dvojkříž
na modrém trojvrší. Střední státní znak byl užíván zejména na písemnostech ministerstev a jiných ústředních prvorepublikových státních úřadů.

(3. část)

Graficky se jednalo o dva francouzské štíty (přední a zadní), na kterých
byly zobrazeny znaky všech zemí, tvořících tehdejší československý stát
– na předním štítě byl zobrazen český lev, v zadním čtvrceném štítě
pak moravská a slezská orlice, slovenský patriarší dvojkříž a jako symbol
Podkarpatské Rusi byl vyobrazen červený medvěd a pruhy v ukrajinských modro–zlatých barvách. Heraldicky nesložitějším byl velký státní
znak, který se však užíval pouze na písemnostech prezidenta republiky
(a také na prezidentské standartě) a parlamentu – Národního shromáždění. Jeho základem byl střední státní znak (doplněný ještě historickými
znaky Ratibořska, Opavska a Těšínska), který jako štítonoši nesli dva
heraldičtí lvi, stojící na lipových ratolestech, na kterých byla uvázána
stuha s nápisem Pravda vítězí.
V období Protektorátu Čechy a Morava byly okupační správou
úředně zavedeny dva znaky - malý s bílým lvem v červeném poli a velký
čtvrcený, kde v prvním a čtvrtém poli byl zobrazen český lev a ve
druhém a třetím poli byla zobrazena moravská orlice.
(pokračování na straně 5)
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Informace ÚMČ
Informace sociálního odboru

Zpráva z 33. schůze RMČ
33. schůze RMČ se konala 10. 10. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – září 2012,
• schválila darování balíčků v celkové hodnotě do 20 000 Kč na Mikulášskou
besídku Sokolu Řečkovice (besídka se bude konat 9. 12. 2012),
• schválila upravenou metodiku pro přidělování dotací neziskovým organizacím (metodika bude zveřejněna na internetových stránkách městské části),
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 2012,
• zrušila zadávací řízení na výměnu oken a balkónových sestav v domech
Novoměstská 7-19 a Novoměstská 23-41 (vzhledem ke vzneseným připomínkám, týkajícím se požadovaných technických parametrů oken a balkónových sestav),
• schválila jako zhotovitele, který vymění vodoměry měřící spotřebu teplé
užitkové vody v bytech, jež spravuje městská část, firmu TB-služby, s. r. o.,
Janouškova 1a, Brno,
• schválila záměr pronajmout nebytový prostor v nově dokončeném domě
Renčova 5,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo na opravu střechy ZŠ Uprkova se společností MÜPO,
spol. s r. o., Karásek 5, Brno,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje pozemků,
• nesouhlasila s instalací zpomalovacího systému v Azurové ulici,
• nesouhlasila se změnou provozu v horní části Prumperku z jednosměrného
na obousměrný,
• schválila termíny sňatků v roce 2013: 8. 3., 5. 4., 27. 4., 24. 5., 15. 6., 28. 6., 20. 7.,
2. 8., 24. 8., 7. 9., 27. 9., 18. 10., 22. 11., 6. 12.,
• schválila zvýšení ceny řádkové inzerce ve zpravodaji ŘEČ od 1. 1. 2013 ze
40 Kč na 60 Kč za každý započatý řádek,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Setkání seniorů na radnici

Letos poprvé se na radnici sešli naši senioři v den svého svátku
- Mezinárodního dne seniorů. Městská část připravila program, který se
skládal nejen z kulturních vystoupení, ale skýtal také možnost aktivního
zapojení všech přítomných. Ti nejvíce ocenili vystoupení dětí z Mateřské školy na Kárníkově ulici. Jejich tanečkům předvedeným s radostí
a plným nasazením nemohla v tomto ohledu další vystoupení dospěláků konkurovat. Potěšili také studenti JAMU svým zpěvem s hudebním
doprovodem. Známé melodie muzikálů SEMAFORU vyvolaly příjemné
vzpomínky snad u každého. Senioři se potom aktivně zapojili do debaty
se zástupci městské policie, aby se dozvěděli několik praktických a užitečných rad. Závěrem členové Klubu aktivních seniorů předvedli, jak si
zvyšují svoji fyzickou kondici při tancích vsedě na židlích. Jejich elánu
neodolali někteří z přítomných hostů a s chutí se pustili do tancování
s nimi. Z reakcí mnoha ze zúčastněných bylo znát, že se rádi seznámili
se svými vrstevníky a prožili příjemné odpoledne.
Božena Trnková, Sociální odbor
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Pracovníci sociálního odboru při své činnosti zjistili, že pro nezletilé
děti není problémem opatřit si alkohol a cigarety u některých prodejců
v naší městské části. Všeobecně jsou známé škodlivé účinky alkoholismu
a jiných toxikomanií včetně kouření. Určitě každý rodič či jiná osoba
odpovědná za výchovu má zájem na tom, aby se u dětí a mladistvých
nevytvářely podmínky pro vznik závislosti na návykových látkách. Proto
připomínáme některá ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami:
Zakazuje se:
prodávat nebo podávat alkoholické nápoje:
– osobám mladším 18 let,
– na všech akcích určených osobám mladším 18 let,
– ve všech typech škol a školských zařízení.
Zakazuje se:
– prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety
osobám mladším 18 let.
U pracovníků sociálního odboru je k nahlédnutí úplné znění zákona
o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákonní zástupci nezletilých
i jiné osoby se mohou s dotazem či problémem z této oblasti obrátit
na odborného pracovníka – kurátora pro děti a mládež na Sociálním
odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (tel. 541 421 739).
Božena Trnková, Sociální odbor
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Záměr statutárního města Brna,
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pronajmout nemovitý majetek
V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňujeme záměr statutárního města Brna, městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pronajmout nemovitý majetek:
Předmětem tohoto záměru je pronájem nebytového prostoru
o výměře 44,1 m2, nalézajícího se v 1. nadzemním podlaží domu
Renčova 5, Brno. Má samostatný vchod z ulice a sestává z jedné místnosti (39,1 m2), sociálního zařízení (2,04 m2) a kuchyňky (2,96 m2). Prostor
je vhodný pro využití jako kancelář, prodejní místo nebo provozovna
pro poskytování služeb. Minimální požadovaná výše nájemného činí
1.000 Kč/m2/rok.
Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané
uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
621 00 Brno, do 30. 11. 2012. K žádosti o pronájem uvedeného prostoru
je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce (na obálku uveďte
adresu nebytového prostoru) zamýšlený účel využití a návrh výše
nájemného, kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy
hradit (v Kč/m2/rok). Pokud nebude účel využití či konkrétní nabídka
nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného nedosáhne
minimální požadované výše, nebude zájemce zahrnut do výběrového
řízení na pronájem nabízeného nebytového prostoru.
Další informace poskytne Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí bytového
odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 719.
JUDr. Jana Otevřelová
tajemnice ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Částečná uzavírka Terezy Novákové
– upřesnění
V říjnovém čísle zpravodaje bylo otištěno sdělení o dopravním
omezení v ulici Terezy Novákové, plánovaném na 10. a 11. listopadu
letošního roku. Dopravní omezení souvisí s opravou kolejí na konečné
stanici tramvaje č. 1. Oprava však byla přesunuta na 17. a 18. listopadu
(zajišťuje ji Dopravní podnik města Brna), o týden se tedy posouvá
i plánovaná částečná uzavírka.
Ladislav Filipi, místostarosta
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Job klub pomáhá
nezaměstnaným najít práci

BEZPEČNĚ
NA INTERNETU 2012

Další úspěšní absolventi měli možnost zúčastnit se motivačně-vzdělávacího kurzu Job klub. Kurz zdarma pořádá občanské sdružení AGAPO pro
nezaměstnané se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Cílem je naučit
zájemce základní dovednosti potřebné k nalezení práce.
Účastníci mají možnost získat znalosti a informace o hledání pracovních
nabídek, odpovídání na inzeráty, psaní průvodního dopisu a životopisu, komunikaci se zaměstnavateli, nácviku pracovního pohovoru a mnohé další.
Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub
se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů,
vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak,
aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina
účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi.
Job klub je mezi jeho absolventy velmi oblíbený. „Bylo zajímavé vyměnit si své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné problémy při hledání práce
jako já. Ráda jsem využila možnost prohloubit své dovednosti s odborníky
na tuto oblast. Získala jsem teď novou energii pro hledání práce,“ řekla jedna
z účastnic kurzu.
Zájemci mají nyní možnost se hlásit na další Job klub, který bude
probíhat od 27. 11. do 13. 12. 2012. Další informace můžete získat přímo
v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1, Brno 602 00), na telefonních
číslech: 541 210 549, 736 131 414 nebo na e-mailové adrese
a.dzubakova@agapo.cz.

Mě, ani nikoho z mých blízkých se to netýká. Tím se uklidňuje mnoho z nás.
Nejnovější studie však ukazují, že bezpečnostních rizik spojených s užíváním
internetu a mobilních telefonů přibývá. Pro toho, kdo hrozící nebezpečí soustavně přehlíží, tak často až konfrontace s neúprosnou realitou může přinést
kruté vystřízlivění.
Prostřednictvím letošního ročníku konference BEZPEČNĚ NA INTERNETU,
jejímž organizátorem je Městská policie Brno (odbor prevence), se účastníci akce dostanou nejen k důležitým informacím z této oblasti, ale i k řadě
podnětů, které je na rizika moderní techniky nejen upozorní, ale zároveň
jim naznačí, jak jim účinně čelit. Pozvání na konferenci přijali a své příspěvky
přednesou mimo jiné odborníci z policejního prezidia, orgánu sociálně právní ochrany dětí, policejní vyšetřovatelé či státní zástupci.
Konference „Bezpečně na internetu“, která se uskuteční 22. listopadu
2012 (od 10 do 16 hodin) v sídle veřejného ochránce práv na Údolní v Brně,
je určena odborné veřejnosti. Cenné poznatky na ní mohou získat pedagogové ze všech stupňů škol, psychologové, psychiatři, výchovní poradci, metodici prevence, sociální pracovníci, policisté, strážníci, úředníci státní správy
a v neposlední řadě i studenti a případní další zájemci z řad veřejnosti. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je potřeba se k účasti předem (a nejlépe v dostatečném předstihu) přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na
www.mpb.cz/pro-verejnost/, kde lze zároveň najít bližší informace.

MIKULÁŠSKÉ
KOUZLENÍ
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE
Vás srdečně zve na představení pro děti,
které se uskuteční v úterý dne 4. prosince v 15:30 hodin
na řečkovické radnici,
Palackého nám. 11, Brno.
Děti se mohou těšit na MIKULÁŠSKÉ KOUZLENÍ
s kouzelníkem Václavem Katonou.
Vstupné na představení bude dobrovolné.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Výstava orchidejí
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka
pořádá další výstavu orchidejí.
Letos se výstava bude konat v termínu
30. 11. – 3. 12. 2012 od 9,00 do 16,00 hodin
v prostorách zahrady Kociánky.
Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně
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CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Máme dosud volná místa v kroužcích pro děti, mládež
a dospělé. Zájemci, můžete se hlásit emailem na adrese:
cvcmateridouska@seznam.cz nebo na tel číslech 739 283 230
nebo 732 325 457.
Více informací na adrese: www.ddmhelceletova.cz/materidouska.
Zveme vás na akce:
Kulturní klub, pátek 9. 11. od 16.00 do 19.00 hodin.
Akce je vhodná pro děti od 8. let. Film „Koralina a svět za
dveřmi“. Po představení následuje zábavná desková hra, která
tematicky navazuje na film. Přijďte se pobavit a užít si atmosféru
deskové hry. Cena: 60 Kč, členové kulturního klubu za polovic.
Hlášení na akce kulturního klubu: cvcmateridouska@seznam.cz,
Pospíšilová 739 283 230, Psotová 732 325 457.
Víkendové cvičení SM systém (stabilizace páteře)
10. 11. a 11. 11. od 9.00 do 14.00 hodin.
Cena 750 Kč za oba dny.
Informace a přihlášky: Hana Horáková, PhD., 775 282 229,
Horakova-kranio@centrum.cz, www.kranio-vyziva.cz.
Keramické čtvrtky od 17.00 do 18.30 hodin.
15. 11. Krajková miska, 29. 11. Svícen, 13. 12. Vánoční ladění.
20. 12. k vyzvednutí.
Přihlášky týden předem na adrese: rcaslavova@seznam.cz.
Křeslo pro hosta v pátek 23. 11. od 18.00 do 19.30 hodin.
„Japonsko“ – se svými dojmy z cest se s vámi přijde podělit
slečna Simona Dvorská. Těšíme se na vás. Vstup volný.
Sobota 24. 11. – Dárečky od srdce, od 9.00 do 12.00 hodin.
Přijďte si s námi vytvořit pro své blízké dáreček.
Program: zdobení triček, výroba šperků.
S sebou: bavlněná trička (světlá či tmavá bez potisku) a tvůrčí
nálada.
Cena: od 80 do 250 Kč dle výběru činnosti.
Akce je pro děti od 8 let a dospělé.
Hlaste se prosím předem, uzávěrka ve středu 21. 11.
Kontakt: Psotová 732 325 457, Pospíšilová 739 283 230,
cvcmateridouska@seznam.cz
Sobota 24. 11. od 14.00 do 16.00 hodin.
„Zdravá výživa v dnešní době“. Se svými zkušenostmi se s vámi
podělí Ing. Alena Mokrá, autorka kuchařky „Vaříme zdravě bez
cukru“ a webových stránek www.varimezdrave.cz.
Součástí přednášky bude také ochutnávka.
Cena: 90 Kč.Hlaste se prosím předem: Psotová 732 325 457,
psotova.materidouska@seznam.cz.

Strašidýlkové radovánky aneb
„ Ať žijí duchové“

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Srdečně zveme na tyto akce:
Sobota 24. 11. 2012, 9:00-11:00 hodin nebo 11:00-13:00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE
Vkusné věnce z jehličí, přírodnin, suchých plodů, koření, lýka aj. dekorací
dle výběru. Pro dospělé a děti od 8 let. Mladší děti s doprovodem.
Cena kurzu 200 Kč/dospělí, 150 Kč/děti. Další věnec za příplatek.
Sobota 8. 12. 2012, 9:30-12:30 hodin MINIFOTOALBUM
Skvělý dáreček na památku, pro rodiče, prarodiče. Minifotoalbum
z kartonů a dekorativních papírů vhodné k umístění malých fotografií třeba podobenek dětí. Cena kurzu 150-200 Kč. Bližší info: Jana Podzemná,
dominocvc@gmail.com.
Nabízíme volná místa v kroužcích:
VAŘENÍ - MLSNÉ JAZÝČKY ve středu 15:30-17:30 hodin, 1 x za 14 dní.
Možnost kombinace s kroužkem Keramika a řemesla - viz níže.
KERAMIKA A ŘEMESLA ve středu 15-16:30 hodin (školáci 1. stupeň),
možnost návštěvy 1x za 14 dní nebo pravidelně.
Také od 16:30 do 18 hodin, (školáci + mladší děti v doprovodu rodičů).
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ ve středu 18:15-20:15 hodin.
Možnost nepravidelných návštěv po domluvě.
I pro začátečníky. Přijďte se za námi podívat a uvidíte, co vše vyrábíme.

Maminko, tatínku,
pojďte se mnou na pohádku!
Kateřinu Rakovčíkovou i Pavla Putnu jsme měli možnost vidět v pohádce „O zlobivém andílkovi“. Ta byla uvedena v rámci malého cyklu
„Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku“, který pod záštitou o. s.
Verbum et musica organizuje volnočasový klub Jonáš ve Sboru Páně na
Vážného ul. č. 6. Těžko říci, kdo se u této pohádky více bavil. Zda děti či
rodiče. Každopádně úspěch to byl veliký...
Pro období adventu jsme vybrali pohádku nazvanou „Vánočníček“.
Tuto pohádku uvedeme dne 1. 12. 2012 v 16:00 hod. opět ve Sboru
Páně CČSH na Vážného ulici 6.
A cože to „Vánočníček“ vlastně je? No přeci vánoční pohádka o čertovi Hudrabovi, ze kterého se stane po čertech šikovný kluk. Ve druhé
části představení se diváci dozvědí pohádkovou formou o historii Vánoc
a o narození Ježíška a mohou sami vytvořit živý Betlém a zazpívat si
některou ze známých koled. S loutkami hrají a zpívají a rozličné hudební
nástroje (akordeon, kytara…) obsluhují Kateřina Rakovčíková a Pavel
Putna.
A jako vždy je pro děti i jejich rodiče klubem Jonáš připraveno malé
výtvarné překvapení.
Délka představení je cca 50 min. a je určeno pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.
Doporučený dar při vstupu 40,- Kč.
Informace také na www.ccshreckovice.cz a www.verbumetmusica.
com.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH
o. s. Verbum et musica

Upřesnění termínu přednášky
Výbor pro národnostní menšiny oznamuje čtenářům zpravodaje a zájemcům o historii Moravy, že avizovaná přednáška
doc. PhDr. Bohuslava Klímy, CSc.
Tak se jmenovala již tradiční zahradní slavnost – rozloučení s létem v MŠ
Novoměstská 1, která se uskutečnila druhý týden v říjnu. Pro děti
a jejich rodiče byly připraveny sportovní soutěže, výroba strašidelného
obleku a na závěr opékání špekáčků. I když počasí bylo již chladnější,
podle úsměvů na tvářích spokojených dětí můžeme říci, že se společně
strávené odpoledne vydařilo.
Těšíme se na další setkání.
Za celý kolektiv MŠ Novoměstská 1 se těší Marie Jelínková

„Co bylo mezi Velkou Moravou
a nástupem Přemyslovců?“

se uskuteční v úterý 27. listopadu v 17,30 hodin
v zasedací síni zastupitelstva Palackého nám. 11.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Ivan Koláčný
předseda výboru pro národnostní menšiny
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Státní symboly naší republiky
(dokončení ze strany 1)

V poválečném období 1945 - 1960 byl z praktických důvodů znovu
zaveden pouze malý státní znak z doby první republiky. Střední státní
znak se po druhé světové válce přestal užívat, neboť jeho heraldické
zobrazení již neodpovídalo realitě – území Podkarpatské Rusi bylo
v roce 1945 anektováno Sovětským svazem a přičleněno k sovětské
Ukrajině. Přesto však byl paradoxně až do roku 1960 současně užíván
i velký státní znak z roku 1920, byť pouze na písemnostech prezidenta
republiky a Národního shromáždění.
V roce 1960 v souvislosti s přijetím nové socialistické ústavy a změnou
oficiálního názvu státu na Československá socialistická republika byl
schválen parlamentem i nový jednotný státní znak. Tento znak však byl
v rozporu se všemi heraldickými pravidly a byl plně poplatný vládnoucí
komunistické ideologii. Místo francouzského štítu byl vytvořen znak ve
tvaru husitské pavézy, český lev byl zbaven svého tradičního symbolu
– koruny (symbolizující státnost) a místo ní byla nad jeho hlavu umístěna pěticípá hvězda. Také na jeho prsou byla jako slovenský symbol
místo patriaršího dvojkříže zobrazena v červeném poli modrá silueta
Kriváně, pod nímž šlehala zlatá vatra. Tento státní znak byl v socialistickém Československu jednotně užíván až do jara 1990.

V březnu roku 1990 byl v souvislosti s politicko-společenskými změnami
ve státě schválen nový název státu (Česká a Slovenská Federativní Republika
- bez přívlastku socialistická) a také nové státní znaky – a to československé
federace i obou národních republik. Jako federální státní znak (současně
zobrazený i na standartě prezidenta republiky) po mnoha návrzích schválilo
Federální shromáždění čtvrcený červený francouzský štít, kde v prvním
a čtvrtém poli byl zobrazen český lev a ve druhém a třetím poli byl zobrazen
slovenský patriarší dvojkříž (tento slovenský heraldický symbol byl také
schválen Slovenskou národní radou jako státní znak Slovenské republiky).
Současně byl v téže době schválen také ústavní zákon České národní
rady, který pro Českou republiku zaváděl dvojici státních znaků. Jednak malý
státní znak, tvořený gotickým štítem, na kterém je zobrazen dvouocasý lev
se zlatou zbrojí v červeném poli, a také velký státní znak, který tvoří čtvrcený
francouzský štít, kde jsou umístěny heraldické symboly historických českých
zemí – český lev, moravská a slezská orlice. Oba tyto státní znaky, jejichž
autorem je významný představitel české a evropské heraldiky Jiří Louda, byly

následně v prosinci 1992 v souvislosti s ústavním rozdělením československého státu převzaty jako státní znaky samostatné České republiky a jsou tak
užívány dodnes. Velký státní znak je současně vyobrazen také na standartě
prezidenta republiky.
Jan Jandl

Velký státní znak ČR
od 1990

Malý státní znak ČR
od 1990

Státní znak ČSSR
1960-1990

Malý znak ČSR
1918-1938 a 1945-1960

Velký znak ČSR
1918-1938 a 1945-1960

Státní znak ČSFR
1990-1992

Střední znak ČSR
1918-1939

Malý a velký znak Protektorát
Čechy a Morava 1939-1945
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM individuální doučování nebo výuku angličtiny
a francouzštiny pro děti i dospělé (i formou intenzivních kurzů),
připravím na zkoušky, vyhotovím překlady textů z AJ a FJ podle
domluvy a za příznivé ceny. Pro středně pokročilé mohu nabídnout
i výuku na základě textů dokumentárních, literárních, včetně textů
biblických. Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. poschodí,
Mgr. Hana Hájková, tel. 775 104 820, hana08anna@yahoo.com
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
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
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
DOPRAVA PRO SENIORY- odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.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
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
!NOVĚ na přezutí sleva až -20%!
Kompletní pneuservisní služby, internetové ceny pneumatik.
Ke každé zakoupené sadě pneumatik DÁREK ZDARMA!!
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.
!POZOR! Do vyprodání zásob prodej za předsezonní ceny!!
NOVINKA prodej autobaterií Baner za cenu od 1.344,- vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12 a 12,30-18 hod., So 8-12 hod.
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
KOUPÍM od majitele pěkný byt v Řečkovicích v klidné ulici.
Platba v hotovosti, nejsem RK. Tel.: 603 305 516
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587

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

AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
PROVÁDÍME rekonstrukce koupelen, pokrývač., klempíř., tesař.
práce, půdní vestavby, ochrana proti holubům. Tel.: 603 510 009
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ky), kosmetičky, manikérku,
masérku(a), Řečkovice, Vážného 21, tel. 602 717 401,
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásné opálené tělo navštivte
STUDIO SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.725 042 828,
www.studio-silent.cz
MANDL, tel.: 720 200 464, www.zehleni.webz.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme servis a dodávku kotlů
a průtokových ohřívačů. www.serviskotlubrno.cz, tel. 777 171 926
KOUPÍM světlý byt 2(3)+1 v Řečkovicích, hotovost, rychlé a seriózní
jednání, nabídku od majitele, tel. 603 185 571

Placená inzerce

Pizza

RES NOVÁ
TAU
RAC
E

pečená na dřevě
...před zraky hostů

Týdenní obědové menu • Domácí těstoviny
Pokrmy z čerstvých surovin • Staročeská a středomořská
kuchyně • Moderní interiér
Parkoviště • Dětské hřiště • Pension • Wi-Fi zdarma

Víme, co Vám chutná...

HARMONIZACE těla a duše pomocí jemnohmotných energií
a ochrana před negativními vlivy. Centrum Mandala, Opletalova 6,
Ing. Chládek. Podrobnosti najdete na www.lsvj.cz, mob.: 728 256 067
POČÍTAČE-NB-tiskárny-internet, HW+SW služby, nákup, opravy,
prodej. L. Zapletal,mobil.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
POSKYTNU bezplatné finanční poradenství v oblasti hypoték, úvěrů,
refinancování, majetková i životní pojištění, povinné ručení, stavební
spoření. Tel.: 549 274 873, 736 207 534
KOUPÍM garáž na ul. Novoměstská nebo pod bývalou Delvitou.
Tel.: 777 56 58 78
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
KOUPÍM garáž na ul. Medlánecká nebo v blízkém okolí za cenu
230-280 tis. Kč. Solidní a rychlé jednání na tel. 739 555 464 ideálně
po 18,00 hod.

WWW.LINDEN–RESTAURANT.CZ
Mácova 5, Brno – Ivanovice | tel.: 601 66 00 33
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LISTOPAD:
Badminton – 3. a 4. liga:
BC SmartLife Řečkovice A a B
viz aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Fotbal - II. třída městský přebor muži (fotbalové hřiště na
Novoměstské)
3. 11.
SK Řečkovice : Bohunice B 14:00 hod.
10. 11.
SK Řečkovice : Loko H. Heršpice 14:00 hod.
– Krajský přebor dorostu:
4. 11.
SK Řečkovice : Křepice 11:45 hod.
10. 11.
SK Řečkovice : Svratka 9:15 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala)
10. 11.
VALOSUN Brno : USK Praha 16:00 hod.
- Středoevropská liga:
28. 11.
VALOSUN Brno : Spišská N. Ves 17:30 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
20. 11.
Helas Brno : Č. Lípa 19:30 hod.
23. 11.
Tango Brno : Helas Brno 20:00 hod.
30. 11.
Helas Brno : Teplice 19:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
8. 11.
VK KP Brno : Olymp Praha 18:00 hod.
10. 11.
VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.
13. 11.
VK KP Brno : SG Brno 18:00 hod.
24. 11.
VK KP Brno : Přerov 18:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
11. 11.
Bulldogs Brno : FBC Ostrava 17:00 hod.
Termínovou listinu na měsíc prosinec zasílejte nejpozději do
15. 11. na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Kapela Vikýř zve
na tradiční předvánoční

BIG BÍT BÁL

Sokolovna Řečkovice
15.12. 2012 ve 20:00 hodin
Informace o akci
a předprodeji vstupenek na

http://bandzone.cz/vikyr

Romanův memoriál
v ZŠ Horáckého náměstí
Již posedmé se konal šachový turnaj
„Romanův memoriál“ na paměť mladého
šachisty, spoluzakladatele společnosti
Větrník, s. r. o. Romana Řezáče, jenž
byl ortelem osudu donucen položit
krále žití na šachovnici svého mladého,
dvacetipětiletého života. Od Romanova
odchodu dne 6. října uplyne již deset
roků …
Pietní turnaj mívá osobitou podobu,
v níž se hraje standardní devítikolový
švýcarský systém, z něhož dva nejúspěšnější hráči postupují do finálového
klání, v němž úspěšnější finalista ve hře
na jednu partii se stává vítězem memoriálového turnaje.
Finále je zajímavou atraktivitou, jež spočívá ve hře 2x25 minut na
velkoplošné šachovnici s obřími figurami. Devítikolová stolní vřava
základní části, v níž účastníci vytvořili průměrové ELO 1939, vynesla do
finálového souboje mezinárodního velmistra Petra Veličku a Ladislava
Urbance.
První místo v základní části hry úročil velmistr Velička zahájením
bílými figurami a na plošné míře šestnácti metrů černobílého šachového pole se rozhořela 50 minutová finálová bitva sestávající z 37
tahových ataků v podání obou soupeřů. Velmistrův finální útok obou
věží s přesnou střelou bílého střelce byl závěrečným a úspěšným
manévrem finálového duelu, jenž svým dramatem učinil 7. ročník
„Romanova memoriálu“ jednou z nejhezčích šachových podívaných
v jeho celkovém průběhu.
Turnaj se konal v prostorách Základní školy na Horáckém náměstí,
v místě školní docházky šachisty, na jehož počest byl turnaj pořádán,
které pořadatel tímto vyjadřuje své poděkování.
Jiří Řezáč z Větrníku
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KULTURA
LET‘S GO! Písně naděje.
Je již tradicí, že ve Sboru Páně CČSH
v Řečkovicích pravidelně vystupuje akapelová skupina „DNA – Dej Nám Akord“.
Stává se již tradicí, že na svá vystoupení
zve i hosty, jako tomu bylo například
minulý rok při koncertu k uvedení jejich
nového CD „Black&Black“, kdy v roli hostů zahrála a zazpívala vokální skupina
„MOŠNY“.
A právě zde možná vznikl nápad
pozvat do Řečkovic známou pražskou
akapelovou skupinu „Let´s GO!“ a uspořádat společný koncert. Skupina „Let´s
Go!“ je pěvecké uskupení, které se věnuje
interpretaci amerických spirituálů s jejich
tradičními podmanivými texty, rytmy
a melodiemi v nejnovějších hudebních úpravách jednoho z nejprogresivnějších stylů současnosti, kterým a cappella je.
Proto přijměte pozvání na spirituálově laděný koncert obou
akapelových skupin – pražské čtyřčlenné formace „Let‘s Go!“ s Lee
Andrew Davisonem (USA) a domácí brněnské skupiny „DNA – Dej
Nám Akord“ na letošním jediném společném vystoupení v Brně,
které se uskuteční v neděli 11. 11. 2012 v 18:00 hod. ve Sboru Páně
na Vážného ulici č. 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,
doporučená výše činí 80,- Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra křesťanské kultury.
Po uvedení pořadu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou
pěveckých skupin.

ADVENTNÍ KONCERT
V pondělí 10. prosince 2012 v 19:00 hodin se uskuteční v kostele
sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“. Vystoupí Graffovo kvarteto,
které je nejmladším souborem pokračujícím v tradici smyčcových souborů a nositelem několika domácích i zahraničních prestižních cen.
Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě tohoto koncertu, pořádaného MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou
Communio pro arte, a s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti
našeho kostela. Koncert bude spojen s veřejnou sbírkou.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

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

Zveme Vás

ŽÁKOVSKÝ VEČER
7. listopadu v 18.00 hodin
27. listopadu v 17.30 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
v neděli 2. prosince v 16.30 hodin
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

HUDBA A ŘEČ
Hudba a řeč je volným pokračováním již tradičního pořadu se známými umělci, hudbou a výjimečnými osobnostmi brněnského kulturního života v přímé besedě s posluchači.
Pořad se uskuteční v úterý dne 13. listopadu 2012 v 18:00 hodin
na radnici v Řečkovicích. Pozvání přijali koncertní mistři prof. Jan Stanovský a Mgr. Pavel Wallinger. Oba jsou občany naší městské části.
Jan Stanovský byl koncertním mistrem Filharmonie Brno a Komorního
orchestru Bohuslava Martinů. Jeho žákem je druhý host večera Pavel
Wallinger. Založil Wallingerovo kvarteto, které získalo mnoho úspěchů
na mezinárodní scéně, a spolupracoval s významnými českými hudebními tělesy. Od roku 2006 pedagogicky působí na JAMU. Pořad volně
moderuje Mgr. Jiří Mottl.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Změna termínu výstavy
Komise kultury a informací upozorňuje čtenáře zpravodaje
a příznivce výstav, že původně avizovaná prosincová výstava
známkové tvorby a grafiky Jiřího Švengsbíra ze sbírky Jaroslava Hermana a replik historického skla uměleckého skláře
Jiřího Haidla je z organizačních důvodů o týden odložena. Komise
se za tuto změnu omlouvá.
Výstava tedy bude slavnostně zahájena v pátek 7. prosince
v 17 hodin a potrvá do následující neděle 16. prosince 2012.
Přístupná bude o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin,
v pracovní dny od 14 do 17 hodin.
Výstava replik historického stolního skla je prodejní.
Ivan Koláčný, předseda komise

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci listopadu 2012:
7. 11. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
15. 11. v 18 hod., sál školy Houslový koncert žáků
prof. J. Novotného
19. 11. v 19 hod., sál školy Koncert Společnosti Bohuslava
Martinů
28. 11. v 18 hod., sál školy Žákovský koncert
29. 11. v 18 hod., sál školy Oborový dechový koncert
Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

V říjnu oslavili své jubileum

Rudolf ALBRECHT
Pavla KRATINOVÁ
Oldřich KOTOUČEK
Miloslava JANČOVÁ
Marie VEČEŘOVÁ
Laura BÁRTOVÁ
Zdenka KUCHAŘOVÁ
Věra KVÁČOVÁ
Antonie JÁROVÁ

101 let
92 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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