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Jak se měnily a vyvíjely vánoční zvyky
v českých zemích
Ladovská představa vánoc v romanticky zasněžené
krajině, půlnoční mše, jesličky, ozdobený stromeček a smažený kapr… To vše je pro většinu z nás považováno za zcela
samozřejmé vánoční symboly a tradice. Jinou podobu
Štědrého dne si ani nedovedeme představit. Ve skutečnosti
jsou mnohé tyto tradice dosti „novodobé“ a leckde ryze
české. Asi tušíme, že v exotických krajích mezi palmami stěží
najdeme smrček nebo jedličku a nikdo se zde nebude pídit
po kaprovi coby štědrovečerním menu.
Prapůvod vánočních svátků se váže k oslavám zimního
slunovratu, který znaly i tzv. primitivní národy na celém světě
už od pradávna. Křesťané vánoce přijali za své a spojili je
s Kristovým narozením až ve čtvrtém století po Kr. Nicméně
i v křesťanských zemích si konkrétní zvyky zachovaly do
značné míry původní ráz, nemluvě o podmínkách v různých
koutech světa.
Jesličky neboli betlémy připomínající okolnosti Ježíšova
příchodu na svět se v mnohých zemích staly nedílnou
součástí vánoční výzdoby. U jejich zrodu stojí živé betlémy,
v nichž účinkovali skuteční lidé a které se rovněž objevují dodnes. Otcem tohoto zvyku je podle historických pramenů italský šlechtic
Giovanni di Velita, jenž uspořádal první živé jesličky v jeskyni o půlnoci 24. prosince 1223 pro Františka z Assisi. V českých zemích byl
první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta v Praze. Nejvíce se tato tradice v českých
zemích rozšířila rovněž až v 18. století.
Vánoční stromek považujeme za jeden ze symbolů Vánoc, ale je vcelku jasné, že ne každá země oplývá jedličkami, borovicemi či
smrčky. Nemluvě o tom, že zvyk zdobení stromku má předchůdce v palmové ratolesti s 12 listy, kterou nosili domů Egypťané i Římané
na oslavu slunovratu. Zdobení jehličnanů se začalo šířit rovněž v rámci slavností zimního slunovratu na francouzsko - německém
pomezí. A němečtí emigranti později tuto tradici „transportovali“ do anglosaských zemí.
První, kdo na vánočním stromečku použil svíčky, byl údajně v 16. století německý náboženský reformátor Martin Luther, kterého
inspirovaly hvězdy na noční obloze. Zajímavé je, jakým způsobem se zdobení vánočního stromku šířilo v českých zemích. Podle
historiků jej jako první rozsvítil v roce 1812 ve své pražské vile tehdejší ředitel Stavovského divadla. Během následujících čtyřiceti
let přijali obyvatelé Prahy i dalších měst tento zvyk za svůj, ale venkovské oblasti ještě delší dobu proti těmto „vánočním novotám“
vzdorovaly.
O kaprovi by dnes málokdo soudil, že původně byl používán výhradně jako okrasná ryba. K nám jej údajně přivezl v 9. století po Kr.
z Asie františkánský mnich jako dar svému převorovi. Díky péči mnichů se podařilo výskyt této ryby rozšířit, ale na vánočním stole se
začal objevovat až začátkem 19. století. Nejstarší dochovaný recept z roku 1810 popisuje přípravu kapra na černo. Jeho příprava ovšem
trvala tři dny, po které se kapr pekl ve sladké omáčce z rozinek, perníku, ořechů a sladkého piva. Smaženého kapra, považovaného
dnes za nejběžnější štědrovečerní pokrm, popsala ve své kuchařce až M. D. Rettigová.
Dlouhou historii nemá ani předávání vánočních dárků. Ještě kolem poloviny 19. století dostávalo drobné pozornosti a přilepšení
jen služebnictvo, čeleď, tuláci a žebráci. Lidé totiž věřili, že za takto projevenou solidaritu budou odměněni štěstím a zdravím. Až
později se začali navzájem obdarovávat i blízcí a příbuzní.
Oproti tomu zdobení obydlí jmelím je prastaré – uplatňovali ho již staří Keltové. Věřili v jeho magické schopnosti, ať co se týče
léčivých účinků, tak posílení plodnosti nebo i ochrany před silami zla. Tytéž vlastnosti mu pak přisuzovali lidé snad všude, kde se tato
rostlina vyskytuje.
A nakonec ještě zbývá zmínit tradici zasílání vánočních pozdravů a pohlednic. Ty dnes sice masivně vytlačují moderní komunikační
prostředky - zejména sms zprávy a e-maily, ale stojí za zmínku, kdo byl zakladatelem vánočních blahopřání na dálku. První vánoční
pohled poslal údajně britský voják Dobson v roce 1844, jako první je i s předepsaným přáním začal sériově vyrábět rovněž Angličan
- John Calcott Horsley.
Mgr. Jan Jandl
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 70. schůze RMČ
a ustavujícího jednání ZMČ

Nové vedení městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora zvoleno

70. schůze RMČ se konala 27. 10. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za leden – září 2010,
projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za leden
– září 2010,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září
2010,
schválila darování balíčků v celkové hodnotě do 20 000 Kč na Mikulášskou
besídku TJ Sokol Řečkovice,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako dodavatele, který dokončí opravu kanalizační přípojky
v MŠ Měřičkova, firmu Vodoinstalace – topení Kukačka Robert, Úvoz 74,
Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
projednala zprávy předložené výbory zastupitelstva,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

Ustavující zasedání ZMČ se konalo 10. 11. Zastupitelstvo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stanovilo počet členů rady městské části v nadcházejícím volebním
období na sedm (stejně jako tomu bylo dosud), současně zřídilo funkci
uvolněného a neuvolněného místostarosty (opět se jedná o uspořádání
shodné s předchozími volebními obdobími),
schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů
rady,
zvolilo starostu, místostarosty a další členy rady,
určilo uvolněného místostarostu k zastupování starosty,
zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny
(jedná se o výbory povinně zřizované dle zákona o obcích), zvolilo jejich
předsedy a členy,
zvolilo redakční radu zpravodaje ŘEČ:
šéfredaktor: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc,
členové redakční rady: Ing. Oliver Pospíšil, RNDr. Ivan Koláčný, Mgr. Jan
Jandl, PaedDr. Ladislav Filipi,
schválilo jako termín svého příštího zasedání pátek 17. 12. 2010,
schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva,
pověřilo členy rady městské části a dále Prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.,
a JUDr. et PhDr. Jaroslava Padrnose výkonem funkce oddávajícího.
L. F.

II. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se uskuteční v pátek 17. prosince 2010 od 15:00 hod.
v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
hlasy v [%]

počet mandátů
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3
Zdroj: www.volby.cz

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora konaném ve středu 10. listopadu 2010
byli zvoleni členové vedení radnice a členové poradních orgánů
zastupitelstva – výborů.
Starosta:

Mgr. Bc. Marek Viskot

Místostarosta (uvolněný):

PaedDr. Ladislav Filipi

Místostarosta (neuvolněný):

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Radní: Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Martin Otčenášek,
Mgr. Michaela Malinová, Richard Foltýn
Kontrolní výbor: Josef Bořecký (předseda), Ing. Vít Hudec,
Josef Prchal, Mgr. Ondřej Vít, Ing. Radek Malý, Ing. Jiří Růžička,
JUDr et PhDr. Jaroslav Padrnos
Finanční výbor: Petr Žemlička (předseda), Ing. Vít Hudec,
Mgr. Michaela Malinová, Ing. Vítězslav Nekovář,
Ing. Filip Hrůza
Výbor pro národnostní menšiny: RNDr. Ivan Koláčný (předseda),
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., Kateřina Svobodová,
Ing. Milan Trnka, PhDr. Jiří Adámek
Martin Otčenášek

Provoz Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
bude v prosinci nenarušen.
ÚMČ

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již za několik málo dnů budeme
slavit svátky vánoční. Tomuto klidnému
období rodinné pohody často předchází několik týdnů plných předvánočního shonu. Blížící se konec roku často
bývá silným impulzem, který nás nutí
spoustu věcí dokončit alespoň do té
míry, abychom si jeho skutečně poslední
dny mohli užít s pokud možno čistou
hlavou v kruhu našich nejbližších.
Podobně i pro obce a městské části
je konec kalendářního roku dobou
hektickou, kdy je mimo jiné třeba připravit ty nejdůležitější záležitosti pro rok nadcházející, schválení rozpočtu nevyjímaje. Letošní
listopad a prosinec pak byly a jsou o to hektičtější, že proběhnuvší
komunální volby s sebou přinesly i nutnost nově ustavit vedení
radnice městské části a další orgány samosprávy. Uvnitř tohoto
vydání ŘEČi naleznete informace, jakým způsobem jste coby voliči
rozdali svým voleným zástupcům karty a jak konkrétně se povolební
vyjednávání zobrazilo v personálním obsazení radnice. Nová je například i osoba šéfredaktora ŘEČi, kterým se stal Doc. Ivan Mašek, CSc.
Dovolím si mu tedy na tomto místě popřát hodně zdaru v nové funkci,
nechť je pro nás všechny ŘEČ kvalitním zdrojem informací o dění v naší
městské části.
Krásné Vánoce, příjemné rozloučení s rokem 2010 a šťastné vykročení do roku 2011 vám všem přeje
Mgr. Marek Viskot, starosta městské části
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Územní plán města Brna - koncept předložen k projednání !
Vážení spoluobčané,
po tříletém úsilí je koncept nového Územního plánu města Brna
dopracován a ve 3 variantách připraven k předložení brněnské
veřejnosti.

Jaké jsou cíle územního plánu
Strategickým záměrem nového územního plánu je vyvážený rozvoj
města respektující výjimečné přírodní zázemí. Těžištěm řešení nového
územního plánu je podpora rozvoje v jižním sektoru města s cílem
vyrovnat disproporce v jeho prostorovém uspořádání, vzniklé v důsledku vývoje v uplynulých desetiletích.
Hlavní stavební rozvoj je orientován směrem jižním (Horní a Dolní
Heršpice, Přízřenice), směrem východním (Líšeň), jihovýchodním (Tuřany,
Chrlice), v menším rozsahu na západ (Bosonohy) a sever (Ivanovice,
Řečkovice, Medlánky - perspektiva pásového rozvoje směrem na
Českou a Kuřim).
Oproti předchozím územním plánům je velká pozornost věnována
využití přestavbových území a revitalizaci nevyužitých území tzv.
brownfields (průmyslové, armádní a zemědělské areály), které představují velkou vnitřní rezervu rozvoje města.
Hlavním cílem koncepce nového územního plánu je udržení
rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné
straně a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou
na straně druhé. V praxi to znamená řídit stavební rozvoj tak, aby
nedošlo k  poškození  přírodních a urbanistických hodnot.
Budoucí rozvoj města je navržen ve třech variantách konceptu
nového územního plánu.   
Spoluobčané, dnes máte možnost zúčastnit se přípravy strategického dokumentu ovlivňujíciho budoucnost města Brna. Přijďte
na výstavu, sledujte internetové stránky www.brno.cz. Sdělte
nám své názory, přijďte se ptát a diskutovat o budoucnosti města
Brna.

Kde bude koncept k nahlédnutí
a postup projednávání
Koncept Územního plánu města Brna bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna na Kounicově
ulici 67, v zasedací místnosti č. 426 na 4. Podlaží. Zde bude vystaven
od 15. listopadu 2010 do 28.února 2011.
Všechny potřebné informace k projednání konceptu budou
uvedeny na internetové adrese města Brna www.brno.cz – Územní
plán. Na této adrese budou vystaveny výkresy a textová část všech 3
variant konceptu.
Koncept Územního plánu města Brna bude představen veřejnosti
na besedách s odborným výkladem. Pro bližší seznámení s řešením
konceptu územního plánu budou uspořádány také besedy, které
budou zaměřeny na řešení témat Doprava, Bydlení, Pracovní příležitosti,
Nákupní centra a občanská vybavenost, Zahrádky, zeleň a volný čas.
Termíny a místo konání budou aktuálně uveřejňovány na internetu
a úředních deskách Magistrátu města Brna.
Veřejné projednání konceptu dle stavebního zákona se bude
konat v únoru 2011. Termín a místo konání bude předem oznámeno
veřejnou vyhláškou; informace bude rovněž uvedena na internetových
stránkách města.
Po tomto veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí všechna stanoviska,
připomínky a podněty. Podle nich zpracuje „Pokyny pro zpracování
návrhu územního plánu“, které definují výslednou podobu územního
plánu, tedy jakousi výslednou variantu, která však může být složena
z dílčích řešení jednotlivých variant konceptu. „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“ pak budou předloženy ke schválení
Zastupitelstvu města Brna. Po jejich schválení se zpracuje Návrh
územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému projednání
a následně ke schválení Zastupitelstvem města Brna .

Tři varianty
Koncept územního plánu je zpracován ve 3 variantách rozvoje
města.
Varianty I a II navazují na dosavadní vývoj města a jeho infrastruktury; vycházejí z téže urbanistické koncepce. Rozdíly mezi nimi
spočívají v rozsahu a rozmístění nových zastavitelných ploch a v rozsahu navržených přestavbových území.
Varianta I rozvíjí v jižní části města rozsáhlou průmyslovou zónu
Tuřany–Chrlice s přesahem do území Šlapanic. Tomuto velkorysému
rozvoji výrobních a skladových ploch odpovídá velký rozsah nové
obytné zóny Líšeň, západní rozvojový směr (Bosonohy) je doplňkový.
Varianta II je vyváženější - tuřanská průmyslová zóna je navržena v menším rozsahu. Tomu odpovídá také mírnější rozvoj bydlení
v Líšni, naopak jsou navrženy významné plochy bydlení v Bosonohách.
Varianta II obsahuje menší rozsah přestavbových území, i menší rozsah
stavebního rozvoje na plochách zahrádek. Principy ochrany přírodních
hodnot a omezení rozvoje města směrem severním a severozápadním
s výjimkou pásového rozvoje směrem na Českou a Kuřim jsou společné
pro obě varianty.
Varianta III přináší novou koncepci s trasou rychlostní komunikace R43 mimo území města Brna, v tzv. boskovické brázdě
přes území Ostrovačic, Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské Bítýšky
a Chudčic, což má určité dopady jak na území jmenovaných obcí, tak
na území města. Zde je třeba uvést, že varianta trasy R43 boskovickou
brázdou není v souladu s rozvojovými plány dotčených obcí. Pro město
znamená tato varianta menší nabídku zastavitelných ploch a revizi dlouhodobě sledované koncepce komunikačního systému města.
V dopravní infrastruktuře je kromě R43 řešen variantně severojižní
diametr. Určité variantní rozdíly jsou také ve vedení velkého městského
okruhu na jihu města.V železniční dopravě je ve všech variantách zakotvena přestavba železničního uzlu Brno (Europoint) s osobním nádražím
v odsunuté poloze u autobusového nádraží Zvonařka.
Varianty konceptu jsou tak podkladem pro diskusi a rozhodnutí
o výsledné podobě rozvoje města.

Územní plán
města Brna
Koncept
je vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011
v budově Magistrátu města Brna na Kounicově ulici 67, Brno
v zasedací místnosti č. 426 na 4. podlaží
Koncept připravovaného Územního plánu města Brna
a další informace jsou vystaveny na internetové adrese

www.brno.cz

Koncept Územniho plánu města Brna bude představen veřejnosti na besedách
s odborným výkladem v termínech:
středa 24.11. 2010 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.)
středa 12. 1. 2011 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.)
Dále budou uspořádány tématicky zaměřené besedy:
Bydlení a pracovní příležitosti - středa 1.12. 2010 v 16.00 hod.
Zahrádky, zeleň, volný čas - středa 15.12. 2010 v 16.00 hod.
Doprava - středa 19.1.2011 v 16.00 hod.
Nákupní centra a občanská vybavenost - středa 2. 2. 2011 v 16.00 hod.
Besedy se budou konat v zasedací místnosti č. 426 s vystaveným konceptem ÚPmB
na Kounicově ulici 67.

Veřejné projednání konceptu dle § 48 stavebního zákona se bude konat

v únoru 2011

Termín a místo konání veřejného jednání bude předem
oznámeno veřejnou vyhláškou.
Objednatel Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, Brno
Zhotovitel Arch.Design s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
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Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané,
využívám tohoto okamžiku k tomu, abych vás všechny srdečně
pozdravil a ve stručnosti seznámil se změnou složení redakční rady
řečkovického zpravodaje ŘEČ, která byla nově jmenována a to na
základě výsledků komunálních voleb do obecních zastupitelstev. Její
složení je uvedeno ve zprávě z ustavujícího zasedání zastupitelstva. Vaše
vůle a spokojenost či nespokojenost s komunální politikou v minulém
období v podmínkách naši městské části měla odezvu ve složení
zastupitelstva městské části, její rady, složení výborů zastupitelstva a komisí rady. Ze stejných důvodů došlo i ke změnám v redakční radě, byl
jmenován i nový šéfredaktor. Nicméně je třeba konstatovat, že v jednotlivých, nově zvolených a jmenovaných samosprávných orgánech vedle
personálních změn a zastoupení politických stran a volebních uskupení,
všechny subjekty deklarovaly zájem aktivně se podílet na rozvoji naši
městské části. O této snaze a postupném naplňování jednotlivých
opatření a oblastí deklarovaných volebními programy, jsem přesvědčen
a věřím, že v komunální politice spolupráce napříč spektrem jednotlivých politických stran a uskupení je reálná a nutná a že se nám bude
průběžně v celém volebním období 2010 – 2014 společně dařit plnit
naše předsevzetí. Nakonec o tom vás budeme v tomto zpravodaji
průběžně informovat. Nejen o kladech, ale i problémech, které se
mohou v průběhu řešení objevit.
Vedle tradičních rubrik bychom rádi nově zavedli pravidelnou
rubriku, v níž by starosta občanům představoval své názory a představy,
stejně tak prezentoval výsledky své práce, práce rady, zastupitelstva,
jednotlivých výborů a komisí, jakož i práci úřadu městské části. Rádi
bychom rovněž zavedli rubriku, v níž by jednotliví autoři představili
významné osobnosti městské části a celého Brna. Věříme, že řadu
čtenářů bude zajímat ucelený seriál historie, současnosti a budoucnosti
naší městské části, města Brna, stejně tak i regionu. Je přece mnoho
oblastí, které se nás bezprostředně týkají, ale které svým významem
a rozsahem překračují možnosti naší městské části, stejně jako města
Brna, či regionu. Věřím, že se nám bude dařit jednotlivá předsevzetí
plnit, a tak tento zpravodaj udělat pro vás ještě poutavější.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem, vašim rodinám, přátelům
popřál jménem svým a cele redakční rady krásné a příjemné prožití
vánočních a novoročních svátků, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a splněných přání. Přejeme vám rovněž, abyste využíli těchto krásných
svátků k odpočinku, k sportovnímu a kulturnímu vyžití, návštěvám
příbuzných a známých.
Ivan Mašek, šéfredaktor

Poslední rozloučení
Sokolskou obec postihla veliká ztráta tím, že ji dne 1. 10. 2010
navždy opustila, v našich Řečkovicích velice známá a oblíbená
dětská zdravotní sestřička a vrchní sestra, dnes již bývalé
Polikliniky, naše celoživotní sokolská sestra

Hanka Podhorská
S touto nebývale vzácnou, věčně usměvavou, milou a vždy
optimisticky naladěnou duší se členky její mateřské Tělocvičné
jednoty SOKOL Řečkovice důstojně rozloučily takovým
způsobem, jakým si přála.
Na závěr ještě dodáváme, že společně s naší Hankou odešly i poslední živé vzpomínky na jejího dědečka, bratra Josefa Minaříka,
spoluzakladatele Tělocvičné jednoty SOKOL Řečkovice, prvního
a jejího dlouholetého starostu (1900 – 1930)
a rozhodující osobnost při výstavbě sokolovny
v letech 1924 – 1925.
Zachováme si vděčnou vzpomínku a nikdy nezapomeneme.
Za celou jednotu SOKOL Řečkovice
Jiří Růžička, starosta

Poděkování Místní organizace ČSSD
Brno-Řečkovice voličům
Místní organizace ČSSD Brno-Řečkovice si tímto dovoluje poděkovat všem
voličům ČSSD v Řečkovicích a Mokré Hoře za projevenou důvěru ve volbách
do zastupitelstva městské části, díky které se ČSSD stala stranou s nejvyšším
počtem mandátů v nově zvoleném zastupitelstvu. Vaše podpora nás zároveň
zavazuje, abychom usilovali o skutečně plnohodnotné naplnění našeho volebního programu pro funkční období 2010 – 2014.
Mgr. Bc. Marek Viskot,
předseda MO ČSSD Brno-Řečkovice

Poděkování voličům
Letošní rok, jemuž po právu přisouzeno bylo přízvisko „volební“, se chýlí
ke svému konci. Místní sdružení Občanské demokratické strany děkuje všem
voličům, kteří v nedávných komunálních volbách zachovali této straně přízeň.
Vyslovené podpory si nesmírně váží nejen ti, kdož byli zapsáni na kandidátních
listinách, nýbrž všichni členové zdejší organizace.
Zakončení každého roku je nerozlučně spjato s Vánocemi i s oslavou
počátku léta nového. Členové místního sdružení Občanské demokratické
strany přejí všem obyvatelům Řečkovic a Mokré Hory ty nejhezčí vánoční svátky
i mnoho zdaru v nadcházejícím roce 2011.
Místní sdružení ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení voliči KDU-ČSL, spoluobčané
z Řečkovic a Mokré Hory
dovolte nám, abychom vám vyjádřili srdečný dík nejenom za hlasy pro naše
kandidáty v nedávných komunálních volbách, ale také za veškerou podporu, které
se nám od vás dostávalo v průběhu celé předvolební kampaně.
Vaše hlasy jsou pro nás velkým povzbuzením do další práce ve prospěch naší
městské části, byť pouze v roli opozice.
Vaši zastupitelé Josef Bořecký, Jiří Prchal,
RNDr. Ivan Koláčný a MUDr. Eva Fajkusová

P O D Ě K O V Á N Í:

Děkujeme všem, kteří nám dali svůj hlas v komunálních volbách
a vyjádřili tak souhlas s naší snahou o provedení změn na místní radnici.

Za Sdružení nestraníků Jiří Růžička a Marek Gut

TOP 09 – děkujeme za podporu!

Touto cestou bychom rádi vyslovili velký dík všem, kteří nám v uplynulých
volbách dali svůj hlas. Ačkoli jsme novou a neznámou stranou,
volební výsledek 14,42 % a tři mandáty v Zastupitelstvu naší městské části
vnímáme velmi pozitivně. Vaši důvěru v nás chápeme jako veliký závazek
pro naši další práci.
TOP 09 Brno - Řečkovice

DĚTI OPĚT PŘEKVAPILY
Nedá mi to, abych se nepodělila o zážitek a nadšení dětí při
„orlovském“ sportovním odpoledni v sobotu 9. 10., pořádaném
místní organizací KDU-ČSL.
Modré nebe dovolilo podzimnímu sluníčku svými paprsky plně
zahřívat všechny přítomné i zahradu gymnázia, kde děti soutěžily
v různých disciplínách. Jednou z nich bylo i malování. Obávala jsem se,
zda je zaujme. Ale po sportovním závodění přicházely do altánku stovky
dětí a malovaly s takovým nadšením, zaujetím, soustředěností a trpělivostí, že bylo opravdu potěšením je sledovat. Odměnou za obrázek byla
drobnost: barevné tužky, zápisníky, balónky nebo pohlednice. Každý
malíř dostal číslo a jedno z nich při losování vyhrálo pro rodiče obrázek
s podzimní náladou. Malovali všichni: chlapci, dívenky i ti nejmenší.
(Nejmladšímu bylo něco přes rok). Všem dětem za povedené výtvory
děkuji. Nabily mě energií, cítila jsem se mezi nimi spokojená.
Dobrá nálada všech návštěvníků, nadšené děti, obětaví kandidáti,
kteří akci připravili, a hezké počasí přispělo k vydařenému odpoledni.
            MUDr. Eva Fajkusová
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CVČ Domino Kořískova 16, Brno – Řečkovice
Podrobné informace o dílnách a přihlášení: Mgr. Jana Podzemná,
tel.: 608 644 313, e-mail: dominocvc@gmail.com,
www.ddmheldceletova.cz/domino

Nabídka víkendových dílen:

Sokol ekovice
sobota
** sobota

15. 1. 2011 Farní ples
22. 1. 2011 Sokolský
Reprezentaní ples
hraje kapela : SW BAND

** nedle

MÍSTO NA DÍLNY JE NUTNO SI REZERVOVAT PŘEDEM!
• PROSINEC – Skleněné ozdoby technikou Tiffany
Sobota 4.12.2010 9-13 hod., cena 500,-Kč
• PROSINEC – Vánoční dílny pro děti
Sobota 18.12.2010 9-12 hod., cena 120,-Kč/3 dílny
V lednu se uskuteční víkendová dílna „pedig a keramika“, informujte se již nyní!

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4
www.ddmhelceletova.cz

23. 1. 2011 Dtský karneval

Pobočka CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
tel.:  541 214 305, 603 277 961

zaátek ve 14.00 hod.

** sobota
pátek

12. 2. 2011 Krojovaný ples
18. 2. 2011 Zápasnický ples
informace na tel. 541225475

** sobota

2. 4. 2011 Country bál
hraje kapela : Viký

** možnost rezervace lístk na www.sokolreckovice.cz
nebo na tel:776022453 ses.Lerchová
innost T. J. Sokol ekovice finann podporuje statutární msto Brno

Stříbrná medaile na ZŠ Novoměstská
Dne 13. 10. 2010 poctila naši školní sportovní přípravku Valosunu
Brno vzácná návštěva – vicemistryně světa, reprezentantka ČR
a jedna z nejlepších hráček letošního MS v basketbale žen – IVANA
VEČEŘOVÁ. Beseda s ní byl pro všechny žáky naší školy nezapomenutelný zážitek, což potvrdilo nejen množství dotazů „na tělo“, ale i „na
balon“. Ivana Večeřová odpovídala s radostí a vtipem i na všetečné
otázky. Všichni jsme obdivovali nejen její reprezentační dresy, ale i upomínkovou plaketu mistrovství, stříbrnou medaili a osobní blahopřejný
dopis prezidenta V. Klause.
Ivana Večeřová hájí od této sezony barvy brněnského týmu
Valosun.
Na závěr chválím všechny malé „baskeťačky“ a „baskeťáky“ z naší
školní přípravky za aktivní přístup k tréninku i pravidelnou docházku.
Jen tak dále a reprezentační dres vás v budoucnu určitě nemine!
Vedení školy

4.12. Vánoční dílna, 9-12 hod.
Tvořivé dílničky pro děti nebo vazba věnců pro maminky. S sebou
přezůvky, pití, na dílničky ca 150,- a vazba 50,- (+ svíčky, mašle).
10.12. Křeslo pro hosta, 17-18 hod.
Povídání o drahých kamenech. Vstupné dobrovolné.
Volná místa v kroužcích:
Mlsné jazýčky – vaření, středa 1x za 14 dnů, 15.00-17.00
pro děti od 3.tříd.
„Kačeři“ - kroužek geocahingu, neboli hledání pokladů v terénu.
Schůzky 1x za 14 dnů, středa 18-19.30 hod.
Pro děti a mládež od 9 do 17let.
Rybářský - úterý 18-19 hod. Děti od 8 let.
Přihláška kroužky: 732 325 457.
Hledáme vedoucího pro modelářský kroužek. Zájemci, hlaste
se prosím paní Psotové na adrese: psotova.materidouska@seznam.cz

Adventní koncert

V úterý 14. 12. 2010 v18:00 hodin se uskuteční v řečkovickém
kostele sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“.
Představí se Brněnský komorní orchestr pod vedením Mgr. Jiřího Mottla.
Sváteční poezii s tématikou Vánoc přednese Milan Klapetek.
Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě koncertu, pořádaného
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou Communio
pro arte, s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti našeho kostela.
Koncert bude spojen s realizací veřejné sbírky.

Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom
Kdy:
20. 12. 2010 v 15:00 hodin
Kde:
vedle kostela před Vavřineckou vinárnou
Program: vystoupí děti z MŠ a ZŠ městské části Řečkovice a Mokrá Hora
Teplý čaj, občerstvení a drobný dárek pro děti zajištěn.

Placená incerce
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PLACENÁ INZERCE
INTELIGENT. muž 66/182 nekuřák, aktiv. sport. hledá charakter.
ženu pro trvalý vztah. Čestnost, důvěra a porozumění. Příroda,
kultura, cestování. Nezklamu. Společné vánoce. Tel.: 739 827 863
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
HODINOVÝ  MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
MED kupujte přímo od včelaře. Svat.Čecha 36, Král. Pole.
ÚT, ST, ČT 15-18 hodin. Tel.: 549 250 323
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, spolehlivost
kvalita. Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647

POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

ZVEME VÁS do prodejny výtvarných potřeb OPTYS
v Řečkovicích, ul. Vážného 16 (vchod z ulice Uprkova)
Pro veřejnost otevřeno každou středu od 8 do 16 hodin.

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.

PENÍZE ještě dnes. Tel.: 605 266 480

NABÍZÍM terapii masáží, homeopatií, fytoterapií a reiki.
Tel. č. 739 289 028, www.masaze-medlanky.cz

ČISTĚNÍ KOBERCŮ a čalounění. Tel.: 605 98 38 53

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových jader-voda,
topení, plyn, elektro, zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 084 998, 733 677 141, e-mail: stavba.jonas@gmail.com,
www.stavba.jonas.cz
RYCHLÁ půjčka 5-10 000 Kč. Bez poplatku předem. Brno a okolí.
Tel: 608 282 608
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz

VÝUKA, doučování, AJ, NJ, IJ děti i dospělí i malé skupinky,
překlady.
Mgr. Rozbořilová, tel. 549 272 970, 603 35 26 38
VYMĚNÍM obec. byt 2+1, 2 balkony, 95 m2, IV. patro
bez výtahu, na ul. Pekařská za obec. byt 1+1 v Řečkovicích.
Tel.: 776 376 796
PRONAJMU nebo prodám garáž na Novoměstské vedle bývalé
Delvity. Tel.: 723 125 727

PILATES STUDIO 7 Bolí vás záda? Chcete zhubnout?
Cvičení PILATES, SENIOR PILATES, POWER JOGA, ZUMBA a jako
novinka v Brně PILATES REFORMER. www.pilatesstudio7.cz ,
V Újezdech 7, Brno – Medlánky, tel.: 775 770 609.

NABÍZÍM masáže v pohodlí Vašeho domova. Vybrat si můžete
z těchto procedur - klasická švédská masáž, relaxační aroma
masáž, Indická protistresová masáž hlavy Champi, Hawajská
masáž Lomi-Lomi a anticelulitické zábaly. Tel: 775 045 482
http://masaze-nature.webnode.cz“

KOUPÍM starožitnosti, pozůstalosti aj. Tel.: 737 361 386

KOUPÍM byt 3+1 Řečkovice, bez RK! Hotovost. Tel.: 605817915

PŮJČKY A HYPOTÉKY – Palackého tř. 159, Brno,
www.pujckybrno.cz , Tel: 541 211 843, 739 443 544

POTŘEBUJETE platit méně za el., plyn. Tel. 724 242 092

NAUČÍM základy tenisu za příznivé ceny.
Tel.: 724 643 197
PRONAJMU garáž pod bývalou Delvitou. Tel.: 602 972 015

POZITIVNÍM myšlením můžete změnit váš život. Pomohu vám.
www.samisebou.cz. Ing. Chládek, mob. 728 256 067
HLEDÁM paní, nejlépe důchodkyni, na pravidelný úklid RD
v Řečkovicích, 1x týdně cca 4 hod. Tel.: 774 616 329
Placená incerce

Školní družina při ZŠ
Novoměstská
zve

v pátek 10.12. na
ČERTOVSKÝ DEN
Od 15:30 hod do 17:30 hod na
rodiče i děti čekají vánoční dílny.
Od 18:00 hod děti projdou
ČERTOVSKOU STEZKU noční školou.
Těšíme se na vás.
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PROJEKT COMENIUS
2009-2011

SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na PROSINEC 2010:
Badminton - meziměstská soutěž
2.12. BC SmartLife Řečkovice : TJ Agrotec Hustopeče 18h
19.12. BC SmartLife Řečkovice : BC Hamry n/S 10h
(badmintonová Yonex aréna v Jehnicích)

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal - 1.liga žen
4.12. Valosun Brno KP : Frisco Brno-Žabovřesky 16:30h
(nová hala)
Házená - Extraliga mužů
11.12. KP Brno : HBC Jičín 17h
(stará hala)
Volejbal - Extraliga žen
11.12. VKKP Brno : Olymp Praha 18h
(nová hala)
Florbal - Extraliga mužů
19.12. Bulldogs Brno : FBŠ Bomemians Praha 17h
(nová hala)
Futsal - 1.liga mužů
3.12. Kajot Helas Brno : Erapack Chrudim 19:30
10.12. Tango Brno : Slavia Praha 21h
17.12. Kajot Helas Brno : Balticflora Teplice 19h
17.12. Tango Brno : CC Jistebník
(nová hala)
Termínovou listinu na měsíc LEDEN můžete zasílat nejpozději do
10.12., na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz
Zároveň přeji všem sportovcům a sportovním fanouškům pěkné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Richard Foltýn, člen RMČ

Sportareál Družstevní informuje
Otevírací doba celého Sportareálu během vánočních svátků
(fitness i bazén):
24. prosince – 8:00 – 14:00
25. prosince – zavřeno
26. prosince – 8:00 – 20:00
27. prosince – 8:00 – 20:00
28. prosince – 8:00 – 20:00
29. prosince – 8:00 – 20:00
30. prosince – 8:00 – 20:00
31. prosince – 8:00 – 14:00
1. ledna 2011 – zavřeno
2. ledna 2011 – 8:00 – 20:00
Sportareál na Družstevní ulici pro Vás připravuje na měsíc prosinec
řadu akcí.
PRO DRŽITELE PERMANENTEK PLAVÁNÍ ZDARMA
Všechny soboty v prosinci (4. + 11. + 18. prosince) budou mít všichni
držitelé permanentek Active fitness plavání zdarma! Při odchodu
z posilovny každý držitel permanentky dostane volnou vstupenku,
kterou je nutné využít v den jejího vystavení.
FILIP OSPALÝ VÁM OPRAVÍ PLAVECKOU TECHNIKU
V sobotu 18. prosince v době od 14 do 17 hodin si přijďte zaplavat.
Plaveckou techniku Vám opraví a poradí Vám mistr Evropy v triatlonu Filip Ospalý. Každý zájemce může od Filipa dostat i fotografii
s podpisem.
PLAVÁNÍ BEZ DOPLATKU
Ve dnech 27. až 31. prosince si můžete přijít zaplavat nebo se
vykoupat na neomezeně dlouhou dobu za základní vstupné.
Při překročení času (60+15 minut) Vám nebude účtován žádný
doplatek.

Naše gymnázium se intenzivně zapojuje do mezinárodních projektů,
které jsou podporovány Evropskou unií. Spolupráce mezi školami z různých koutů Evropy umožňuje studentům navštívit tyto kraje, poznat
jejich způsob života, zvyky a seznámit se s odlišným pojetím výuky
a ověřit si svoje schopnosti a dovednosti na mezinárodní úrovni.
Takovým projektem je i COMENIUS: SKY, SEA, EARTH.
V rámci něj studenti obou tříd KVINT plní úkoly, díky nimž pak mohou
srovnat kvalitu vzdělání v ČR s partnerskými školami, resp. zúčastněnými
zeměmi (Španělskem, Holandskem, Německem, Polskem, Rumunskem,
Itálií a Finskem).

Aktivity, které jsme již splnili, se týkaly spíše humanitních oborů
jazykovědných a výtvarných: vytvořit logo projektu (naše studentka
Lenka Rohlínková z KVI A se umístila na 4. místě); básnickou sbírku s esejí
k vybraným básním, do které přispěly všechny zúčastněné školy (v české
a anglické verzi); slam poetry (báseň na volné téma a její prezentace).
Stále ještě probíhá cyklus focení jednotlivých ročních období, které
doprovází básně haiku v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé fotografie i básně haiku jsou vystaveny v budově našeho gymnázia.
Nové jsou pro studenty aktivity spojené se sociální tématikou. Mladí
lidé se mají zamyslet nad problémy, které se dotýkají naší společnosti,
a vytvořit reklamní spot v minutovém časovém rozsahu s naznačeným
řešením vybraného problému. Součástí tohoto úkolu je i sepsání eseje
o některém ze sociálních problémů, s nimiž se potýkáme v České
republice.
V přírodovědné části se mají studenti zaměřit na geografickou nebo
ekologickou problematiku spojenou s vodou (zde v mezinárodních
skupinách, komunikace bude probíhat přes program moodle).
Část zaměřená na oblast hudební podněcuje studenty, aby se zaposlouchali do zvuků jednotlivých živlů – oblohy, vody a země, a vytvořili
píseň s tímto námětem, ovšem bez doprovodu hudebních nástrojů či
zpěvu, složenou pouze z tónů přírody.
Studenti, kteří se do projektu zapojili, se mohou zúčastnit setkání
v jedné z partnerských škol: na podzim minulého roku jsme byli
v italském městě Gubbio, v březnu letošního roku ve finském Kuopiu.
Studenty a učitele při říjnovém setkání bude hostit naše gymnázium.
Závěrečný mítink pak proběhne na jaře roku 2011 ve španělském
Badajoz.
Mgr. Martina Pešková, Gymnázium, Brno-Řečkovice

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce
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Brněnská zastavení
Miloslava Konvičky

KULTURA
V listopadu 2010 oslavili své jubileum

Napadá vás lepší zakončení
výstavního roku v naší Galerii na
radnici než s půvabnými obrázky
Brna z ateliéru Miloslava Konvičky?
Mě rozhodně ne!
Můj kamarád Doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, CSc. je odborník na
slovo vzatý, a to nejen v oblasti výtvarného umění. Jako bývalý vedoucí
pracovník Fakulty architektury VUT v Brně zná toto město dokonale a ví,
které jeho partie stojí za zvěčnění na obraze. Před řadou let věnoval
několik obrázků s řečkovickou tématikou naší radnici, poté byly použity
na krásné novoročenky, které nás důstojně reprezentovaly po celé
České republice.
Miloslav Konvička není z těch, kdo ženou ceny svých obrazů do
nesmyslných výšek. Jeho vždy vkusně a pečlivě adjustované obrázky
jsou cenově přijatelné a mohou se letos stát vhodnou inspirací při
vymýšlení dárku s trvalou hodnotou.
Výstava obrazů Miloslava Konvičky „Brněnská zastavení“ bude zahájena na naší radnici v pátek 3.prosince již v 17 hodin a potrvá do
následující neděle 12. prosince. Otevřena bude v pracovní dny od 14 do
17 hod., o víkendech pak od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Na setkání s vámi nad obrázky Miloslava Konvičky se těší jménem
Komise kultury a informací.
       Ivan Koláčný

Program Společenského centra Sýpka
Kytnerova 1a, Brno-Medlánky:

5. 12. 2010

COUNTRY MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA SÝPCE

Zač. v 15:00 hod. Vstup zdarma.
Pro všechny děti je připraveno občerstvená a nadílka.

9. - 18. 12. 2010 Tradiční vánoční výstava na Sýpce (Konírna)
Vstupné dobrovolné.

10. 12. 2010
17. 12. 2010
20. 12. 2010
26. 12. 2010

Jarmila VODÁČKOVÁ
85 let
Ludmila KUDRNÁČKOVÁ
85 let
Ludmila KECLÍKOVÁ
85 let
Jiřina SAKALOVÁ
85 let
Jiří MYSLÍN
80 let
Miroslav KUČERA
80 let
Eva ŠOTÁKOVÁ
80 let
Anděla BRABCOVÁ
80 let
Lidmila PINKASOVÁ
80 let
Marie HUŤKOVÁ
80 let
Vlasta DRASTICHOVÁ
80 let
Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Občanské sdružení Verbum et musica
a NO CČSH Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádají dne 21. 12. 2010 v 19,00 hodin ve Sboru Páně
v Řečkovicích vánoční koncert pod názvem

„Koncert světových árií“

V rámci tohoto koncertu vystoupí sólisté Národního divadla
v Praze a Národního divadla v Brně – Zdeněk Pech, Stanislava
Jirků, Pavel Kamas, za hudebního doprovodu Jana Krále, aj.
Srdečně zveme všechny k prožití nevšedních chvil, zbavených
předvánočního shonu.
Vratislav J. Marša, Jáhen CČSH

MIKULÁŠSKÉ FOLKOVÉ HRANÍ NA SÝPCE

Zač. 19:30 hod. Účinkuje Wabi Daněk a Miloš Dvořáček. Vstupné 150 Kč

PŘEDVÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ S BROLNEM

Zač. v 19:00 hod. Vstupné 130 Kč

Adventní koncert v podání Brněnské Cameraty
Štěpánský pochod za jesličkami do Vranova, konírna SC Sýpka

Pořádá Klub českých turistů FÉNIX Brno-Medlánky, www.kctfenix.ic.cz.

Předprodej vstupenek: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, tel. 541 225 267,
horvathova@medlanky.brno.cz nebo BKC, p. o., Běhounská – předprodej vstupenek.

Denisa Horváthová, ÚMČ Brno-Medlánky

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

srdečně zve na

Vánoční vystoupení
pro Klub důchodců Řečkovice
3. prosince v 17 hod. v sále školy

SPOLEČNÝ VÁNOČNÍ KONCERT
se ZŠ Zeiberlichova
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích
16. prosince v 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT

21. prosince v 17.30 v sále školy

ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno-Kr. Pole
informuje o prosincových akcích:
6. 12. v 15.00 h, sál LDO (přízemí)
Koncert nejen pro seniory
8. 12. v 18.00 h, koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
9.12. v 9.30 h, Semilasso
Vystoupení pro seniory (ÚMČ Kr. Pole)
9.12. v 13.30 h, Semilasso
Vystoupení pro seniory (ÚMČ Kr. Pole)
13. 12. v 10.15 h, Kociánka
Vystoupení pro děti z Kociánky
14. 12. v 17.00 h, ZŠ Jehnice
Akademie ZŠ Jehnice
15. 12. v 18.00 h, Konvent u Milosrdných bratří
Slavnostní vánoční koncert
Učitelé a žáci ZUŠ V. Kaprálové přejí zdraví, spokojenost
a krásné hudební zážitky v roce 2011!
Mgr. H. Jankovská
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