
Samotná příprava a požívání 
pokrmů o Štědrém večeru měly 
obřadní charakter. Na jídelním sto-
le byl vždy přítomen chléb a vá-
noční pečivo – zejména vánočky. 
Vánočka je jako tradiční symbol 
českých vánoc datována již někdy 
od 15. století. I ona má svou zají-
mavou symboliku. Má svým tva-
rem upomínat na malého Ježíška, 
zabaleného v povijanu. Vánočka se 
správně plete z devíti pruhů a kaž-
dý z nich má svůj význam. Vespod 
jsou čtyři pruhy, připomínající čtyři 
živly na Zemi: slunce, vodu, oheň 
a vzduch. Prostřední tři spletené 
pruhy symbolizují lidské vlastnos-
ti v člověku: rozum, vůli a cit. Dva 
spletené pruhy navrchu znamena-

jí to, co člověka vede nejvýš - vědění a lásku. Měly by být na koncích podhrnu-
ty pod celou vánočku tak, aby směřovaly do čtyř světových stran. Vánočka se 
zpravidla pekla pro každého člena rodiny, obdarována bývala i čeleď.

Ryby bychom však na vánočních stolech našich předků většinou hledali 
marně. Teprve v 19. století je začali jíst na Štědrý večer bohatí měšťané, nej-
prve pečené a později i smažené. S vlivy měšťanské kultury se měnila i sklad-
ba štědrovečerních pokrmů – začínají se prosazovat ryby, rybí polévka, kapr 
načerno, štika či úhoř. Koncem 19. století již dobyl kapr české vánoční stoly 
docela. Ovšem nikoli kapr smažený s bramborovým salátem, jak jej známe 
dnes, nýbrž kapr vařený načerno. Jeho příprava však byla poměrně zdlouhavá 
– připravoval se s omáčkou ze strouhaného perníku, černého piva a s knedlí-
kem. Až s počátkem 20. století začal v našich zemích ovládat vánoční stoly 
smažený kapr, protože pro početné hospodyňky byla příprava smažené ryby 
jednodušší a rychlejší. 

A co jíme o vánočních svátcích dnes? Průzkumy potvrzují, že v českých 
kuchyních vévodí Štědrému dni tradiční kapr. Připravuje jej na 80 % dotáza-
ných a bramborový salát k němu přidá 65 % lidí. Téměř třetina Čechů doplňuje 
slavnostní štědrovečerní tabuli také rybí polévkou. A sladké a voňavé vánoční 
cukroví? To dle výzkumu pečou hospodyňky přibližně v polovině českých do-
mácností.

Jan Jandl

ČÍSLO 12.,  ROČNÍK XXI 
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Vážení spoluobčané,
prosincové číslo radničního zpravodaje je  
poslem, který nám oznamuje příchod dvanác-
tého měsíce letošního roku. Pro některé z nás 
se jedná o období zklidnění, adventu a duševní 

pohody. Bohužel, většina z nás spíše trpí nedostatkem času, o to 
více však přemírou stresu. Nejen, že v práci je třeba stihnout pokud 
možno co nejvíce, ale přibývají i další soukromé povinnosti jako 
shánění dárků, domácí práce a vše, co s přípravou oslav Vánoc a pří-
chodu nového roku souvisí. Většinou se nevyhneme shonu a mnozí 
z nás si možná oddychnou až po štědrovečerní večeři. 

Vážení spoluobčané, přeji vám proto, abyste konec roku zvládli 
bez velké nervozity a stresu, v klidu a v pohodě se svými blízkými.

                                                   Váš    Mgr. Marek Viskot 
starosta městské části

Slovo starosty

Vánoční svátky se staly jed-
němi z nejvyznávanějších svátků 
v celém civilizovaném světě, ba 
dokonce se staly respektovanými 
i v zemích s jinou kulturou a jiným 
náboženstvím. Mají totiž spojitost 
a podobnost s jinými civilizacemi. 
Křesťanství sice není v celosvě-
tovém měřítku určující nábožen-
skou doktrínou, nicméně Vánoce, 
či některé jejich symboly, se staly 
akceptovanou a někdy i sdílenou 
součástí vzájemného respektu. 
Například řada muslimů, žijících 
v evropských zemích, kteří si i zde 
udržují vlastní náboženské tradice, 
se nebrání – často kvůli svým dě-
tem – kupovat si v prosinci dárky, 
zapálit svíčku, dopřát si vánoční 
cukroví. Řada symbolů Vánoc, které zůstávají tradicí, se už po staletí přenášejí 
z generace na generaci. 

Stromek, betlém, dokonce i návštěva kostela na půlnoční mši nebo během 
vánočního období nemusí být vždy jen projevem hluboké křesťanské víry. 
Tyto zvyky často sdílejí i lidé, kteří se distancují od víry katolické i evangelické, 
jsou součástí života i zatvrzelých ateistů. To však neznamená, že by i v takových 
rodinách nebyl nastrojený vánoční stromeček, že by scházela štědrovečerní 
večeře a cukroví, natož aby nebyly pořízeny dárky pro nejbližší příbuzné i přá-
tele.

Vánoce a zejména Štědrý den našich předků bývaly spojeny se zvláštní 
tabulí a zvyky kolem jídla. Jeho skladba bývala rozmanitá a odrážela krajové 
zvláštnosti. Zejména na selské vánoční tabuli se muselo objevit vše, co se 
v daném roce v hospodářství urodilo. Oblíbeným vánočním jídlem v Čechách 
byl černý kuba z trhaných krupek. Obsahoval houby a česnek, proso, čočku 
a hrách. Vařila se polévka s dlouhými nudlemi, nechyběly moučné pokrmy 
a samozřejmě ani ovoce. Ryba se připravovala spíše výjimečně, podle místních 
kronik hospodyňky na vesnicích kleply raději ušáka, aby rodina dostala kus 
masa. Jako nápoj nechybělo červené víno, symbol krve obětovaného Krista. 
Na Boží hod vánoční, který již nebyl postním dnem, se jedla zvěřina či drůbež. 
Na Moravě bývaly zase prvním chodem štědrovečerního menu oplatky s me-
dem a různými bylinkami. Následně se podávala čočková polévka a jako další 
chod hubník, který obsahoval rozkrájené houby, cibuli a majoránku. 

Tradice štědrovečerní večeře

PF
2013
Členové redakční rady zpravodaje ŘEČ 
přejí všem občanům naší městské části 

spokojené a klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšné vykročení do roku 2013.



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

XV. zasedání ZMČ se konalo 18. 10. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 2012,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• souhlasilo s návrhem vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a se sazbou 
poplatku 675 Kč na poplatníka za provoz tohoto systému,

• souhlasilo s návrhem novely vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování  
suchých rostlinných materiálů ve městě Brně,

• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

34. schůze rady se konala 7. 11. Rada:
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v příštím roce a jmenovala výbor, který bude 

mít na starosti jejich přípravu (výbor tvoří Mgr. Marek Viskot, PaedDr. Ladislav Filipi, 
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., Ing. Marek Gut, p. Oldřich Gardáš, Mgr. Jiří Mottl),

• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – říjen 2012,
• projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2013,
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za leden – září 2012,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků,
• schválila smlouvu o dodávkách plynu se společností E.ON Energie,
• projednala záměr společnosti Autoelegance Brno rozšířit provozovnu v Hapalově ulici, 

k tomuto záměru nevznesla připomínky,
• souhlasila s výsadbou čtyř lip a jednoho javoru na pozemku nad hřištěm v ulici  

Prumperk (jedná se o výsadbu uloženou Sokolu Řečkovice jako náhrada za dřeviny, 
které mají být vykáceny při výstavbě sportoviště na Prumperku, které zde Sokol hodlá 
vybudovat),

• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
L. F. 

Informace ÚmČ
Zpráva z XV. zasedání ZMČ a z 34. schůze RMČ

Oznámení
Vážení občané, věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení:
Bytový odbor ruší z důvodu čerpání dovolené dne 31. 12. 
2012 úřední den. Zároveň umožní občanům vyřídit si bytové 
záležitosti v náhradním termínu ve čtvrtek dne  3. 1. 2013 v době 
od  8 do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Ing. R. Fornůsková, vedoucí Bytového odboru  
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Termín zasedání ZMČ
XVI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se  
uskuteční ve čtvrtek 20. prosince 2012 od 15:00 hod. v zasedacím sále 
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Pokladní hodiny dne 31. 12. 2012  
– oznámení

Ekonomický odbor Úřadu městské části Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora sděluje, že pokladní hodiny dne 31. 12. 2012 
jsou stanoveny do 12.00 hodin.

 Ing. Michaela Kozohorská, vedoucí EO ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Jak jsme volili v naší městské části 
zástupce do Zastupitelstva  

Jihomoravského kraje 
Ve dnech 12. – 13. 10. 2012 se konaly v pořadí čtvrté volby do zastupitelstev 

krajů České republiky. V těchto volbách v našem kraji kandidovalo celkem 23  
volebních stran, hnutí a koalic, o 5 subjektů více než při předchozích volbách 
v roce 2008. Účast voličů v naší městské části byla 43,55 %, to bylo o 5,79 % více 
v porovnání s celkovou účastí v našem kraji. Na straně druhé se však voleb zúčast-
nilo v naší městské části o 4,73 % méně oprávněných voličů než v předchozích 
volbách. Mandáty získalo jen pět stran, hnutí a koalic, kterým se podařilo překro-
čit zákonem stanovenou 5% spodní hranici pro vstup do krajského zastupitelstva, 
a to: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS a TOP+STAN. V naši městské části překročila 
5% hranici i Strana zelených a to počtem platných hlasů 298, což odpovídalo 
5,81 %.

Tabulka 1: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora 
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17 12 127 5 281 43,55 5 271 5 125 97,23

Tabulka 2: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem [%]

43 Komunistická strana Čech a Moravy 690 13,46
48 TOP 09 a Starostové pro JMK 423 8,25
51 Strana zelených 298 5,81
60 Česká strana sociálně demokratická 1 397 27,25
70 Občanská demokratická strana 683 13,32
84 KDU-ČSL 851 16,60

Tabulka 3: Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihomoravský kraj
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Tabulka 4: Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihomoravský kraj
Kandidátní listina Platné hlasy Mandáty

číslo název celkem [%] Počet
43 Komunistická strana Čech a Moravy 64 805 18,65 16
48 TOP 09 a Starostové pro JMK 20 379 5,86 5
51 Strana zelených 12 787 3,68 0
60 Česká strana sociálně demokratická 93 843 27,01 23
70 Občanská demokratická strana 32 004 9,21 7
84 KDU-ČSL 59 159 17,03 14

V novém roce 2013 nás čekají poprvé přímé volby prezidenta České  
republiky. Termín volby prezidenta byl stanoven na pátek a sobotu  
11. a 12. ledna 2013. V případě, že postoupí do druhého volebního kola více 
kandidátů, což je pravděpodobné, bude se druhé kolo volby prezidenta konat  
25. a 26. ledna. 2013. Celkem je 11 oficiálních kandidátů, kteří získali potřebnou 
podporu občanů, poslanců a senátorů pro I. kolo prezidentské volby 2013.

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Zvýšení ceny za uveřejnění řádkové inzerce  
ve zpravodaji Řeč

RMČ na své 33. schůzi, konané dne 10. 10. 2012, schválila 
zvýšení ceny za uveřejnění řádkové inzerce ve zpravodaji Řeč na 
částku 60,- Kč za každý započatý řádek s účinností od 1. 1. 2013.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

 

Termíny sňatků 2013
pátek: 
8. 3. • 5. 4. • 24. 5. • 28. 6. • 2. 8. • 27. 9. •  
18. 10. • 22. 11. • 6. 12.
sobota: 
27. 4. • 15. 6. • 20. 7. • 24. 8. • 7. 9.
Sňatky se uzavírají v pátek a v sobotu v době od 10,00 hod. do 15,00 hod. 
v obřadní síňi ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11.
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Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují získat 
do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím 
nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu Novoměstská 31, byt č. 3,  
 1. nadzemní podlaží, velikost 3+1,  
 celková plocha 81,55 m2

Výše dluhu samotný dluh 208.375 Kč 
 poplatek z prodlení ke 30. 11. 2012 140.239 Kč

Termín pro podání žádosti – do 21. 1. 2013

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení  
celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne rov-
něž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při hodnocení 
žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formu-
láři, který je k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice 
„Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému  
nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po 
vystěhovaném neplatiči. 

Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečko-
vice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719. 

Ing. Renáta Fornůsková  
vedoucí Bytového odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Před dvěma roky v listopadu, po posledních ko-
munálních volbách, ujalo se své role několik nových 
členů zastupitelstva naší městské části, mezi nimi 
i pan Miloš Toman, jejž nominovala nová politická 
strana TOP 09. Je však třeba dodat, že Miloš Toman 
není členem této strany, ani v minulosti nikdy průkaz-
ku žádného obdobného sdružení nevlastnil.

Pane Tomane, jste novým členem našeho za-
stupitelstva, avšak nepochybně si s sebou přinášíte 
řadu životních zkušeností. Můžete čtenářům o so-
bě vyzradit něco bližšího?

Pocházím z malé vesnice na Vysočině, k Brnu mám ale velice blízký vztah. Od svých 
patnácti let jsem tu studoval a nakonec jsem se zde i usadil. Bydlím na Mokré Hoře, 
a musím říci, že se mi tu moc líbí. Žiji tu se svou rodinou a kočkou, která si nás sama na-
šla a vybrala, protože jednoho dne přišla k nám a zůstala. Od té doby se o ni staráme 
a je členem naší rodiny. Prozradím i svou profesi.  Od roku 1995 jsem OSVČ a pracuji 
jako finanční a investiční poradce. Zmínil jste se o mých životních zkušenostech, proto 
jen dodám, že jsem letos oslavil své první skutečně kulaté životní jubileum.

Máte předchozí zkušenost s prací volené samosprávy?
Jako její člen ještě ne.
Jak tedy hodnotíte očima své dvouleté zkušenosti práci zdejšího zastupitel-

stva?
Sešli se v něm určitě lidé, kteří jsou lidmi na svém místě. Svědčí o tom jejich názory 

i přehled, který o dění v naší městské části mají. Tato skutečnost je důležitá, protože 
vždy by mělo jít o prospěch městské části a jejích obyvatel. Práce místní samosprávy 
totiž bezprostředně ovlivňuje život lidí. 

Co Vás osobně přimělo k tomu, abyste kandidoval ve volbách do zastupitel-
stva naší městské části?

Jak jsem už uvedl, velice se mi tu líbí. Ale život mnoha obyvatelům Řečkovic 
a Mokré Hory znepříjemňuje hluk, který se šíří z Hradecké radiály. A tento hluk, jak 
sám pozoruji, se dál zvyšuje. Snaha nenechat to jen tak mě přiměla ke kandidatuře 
do našeho zastupitelstva.

Padlo už několik zmínek o Řečkovicích a Mokré Hoře. Jak byste tuto část Brna 
charakterizoval?

Jde o klidnou a příjemnou část města. Městská zástavba tu končí a plynule pře-
chází do přírody. Kousek za posledními domy se začínají zvedat zalesněné kopce, za 
nimiž už následuje Moravský kras a Vysočina. Jako vyznavač cyklistiky velice oceňuji, 
že okolí naší městské části skýtá ideální podmínky k vyjížďkám na kole.

Tato odpověď přímo vybízí k otázce stran Vašich dalších zálib. Čemu se ještě ve 
svém volném času věnujete?

Cyklistika naznačuje, že mým hlavním koníčkem je sport. Dříve jsem hrával fotbal, 
nyní se snažím tomuto sportu pomáhat jako člen FAČR (Fotbalová asociace České 
republiky). Rád si také zaplavu a relaxuji v páře a sauně. O mém blízkém vztahu ke 
sportu svědčí i to, že jsem členem komise sportu, zřízené radou naší městské části. 
Velice fandím místnímu fotbalovému klubu SK Řečkovice, držím mu palce, aby se mu 
podařilo získat dotaci na povrch z umělé trávy na tréninkové hřiště, o kterou nyní 
usiluje.

Události, které počaly plynout po roce 1989, jste prožíval jako dospělý člověk. 
Koho z těch, kdož vstoupili do veřejného života v této době, si nejvíc vážíte?

Vážím si všech, kteří vstoupili do politiky proto, aby pro tuto zemi něco udělali, 
a kteří se o to také snažili.

Pro současnou dobu je typická deziluze, rozčarování, zklamání. Jakých hod-
not by si lidé dle Vašeho názoru měli nejvíce vážit? 

 Vynechám-li pro tuto chvíli zdraví a štěstí, musím na první místo položit rodinu. 
Jde totiž o spojení lidí, kteří jsou si nejbližší, kteří si navzájem pomáhají. Za velice dů-
ležitou považuji duchovní vazbu mezi jejími členy. Rodiče se starají o své děti, děti 
by se zase měly postarat o své rodiče, až zestárnou. Vyřešila by se tak řada sociálních 
problémů.

Lidé by si také měli zvyknout, že se musí postarat sami o sebe. Myslím, že mnozí 
tuto myšlenku ještě nepřijali a stále čekají na pomoc zvenčí.

Protože se přiblížil závěr tohoto roku, chci ještě všem popřát příjemné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce mnoho zdraví a úspěchů. 

Děkuji za rozhovor a také přeji hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
S panem Milošem Tomanem si povídal Ladislav Filipi.

Na kus řeči s MILOŠEM TOMANEM

Po loňské úspěšné premiéře u „A“ týmu, kdy po hubených letech jsme dosáhli 
na slušné třetí místo v městském přeboru, jsme si pro letošní rok stanovili cíle nej-
vyšší, bojovat o postup do krajských soutěží. Příprava na nový ročník začala již 24. 
července a díky rekonstrukci travnaté plochy na Novoměstské ulici probíhala, po 
počátečních výbězích v okolním terénu, v areálu bývalých řečkovických kasáren. 
K tradičním tvářím prvního mužstva přibyli rovněž mladíci z dorostu: Martin Jelí-
nek, Jan Baláž a Ondřej Zámečník. Díky těmto nováčkům se ještě více snížil věkový 
průměr mužstva, což z něj činí do budoucna vysoce perspektivní kádr, a zároveň 
se i zvýšila konkurence na jednotlivé posty. V přípravném období jsme sehráli dva 
přípravné zápasy, ve kterých jsme v obou případech o branku zvítězili.

Úvodní kolo nás přivedlo na hřiště loni druhé Lokomotivy Horní Heršpice, kte-
rá nás v předchozím ročníku v tabulce přeskočila jen díky lepšímu skóre, zápas 
tedy sliboval vyrovnaný průběh. Zlepšená druhá půle a hlavně v poslední minutě 
uznaný a následně odvolaný gól znamenal porážku 2:1 a rozpačité pocity. Kdo 
mohl tehdy tušit, že to budou jediné body, které soupeřům do 14. kola povolí-
me... Další zápasy ukázaly, že náročná příprava a především kolektivní pojetí mů-
žou slavit úspěch, postupně jsme poráželi jednoho soupeře za druhým, mnohdy 
i výrazným rozdílem. Navíc letos se k nám v důležitých momentech přiklonilo 
i fotbalové štěstí, např. ve vloženém středečním utkání v Líšni rozhodla o vítězství 
0:1 v poslední minutě utkání nová akvizice z Medlánek Martin Fryc. V domácím 
utkání proti Starému Lískovci jsme ještě v 75. minutě prohrávali 0:2, konečný stav 
se ustálil díky trefě Baláže na 3:2. Vrchol fotbalového podzimu nastal v předpo-
sledním kole, když k nám zavítalo dosud 100% bodující družstvo Tatranu Bohuni-
ce „B“. Trenér Šajkovič hodně mužstvo omladil, dal mu řád a disciplínu a především 
obrovskou sílu v ofenzívě. Naštěstí jsme měli soupeře výborně zmapovaného, 
a protože tuto sobotu nikdo z týmu nechyběl, mohl jsem postavit ty, kteří měli 
sebevědomého protivníka pokořit. Fotbalová bitva se vším všudy skončila naším 
vítězstvím 2:1 a poprvé jsme se mohli pochlubit vedením v tabulce. V posledním 
podzimním klání jsme hostili v předehrávce jarní části Lokomotivu a po výsledku 
2:1 jsme se stali „půlmistry“.

Co stálo za vynikajícími podzimními výsledky? Především poctivá účast na tré-
nincích, perfektní parta kluků, která s přibývajícími body šla houževnatě za svým 
cílem, vysoké nasazení, kolektivní pojetí a také disciplína a odhodlání. Takovou 
atmosféru v kabině i na hřišti jsem již dlouho nezažil! Samozřejmě velký podíl na 
bezproblémovém chodu mužstva má i můj asistent u mužstva Zdeněk Kadaňka.

Koho z mužstva vyzvednout? Bylo by určitě nefér jmenovat jednotlivce, a pro-
to vypíši všechny aktéry úspěšného podzimu. Kapitánem týmu je již druhou se-
zónu zkušený stoper Jiří Plšek, v brance se vystřídali Radek Karásek a Jan Králík, 
v úvodním utkání na Lokomotivě skvěle zachytal dorostenec Ben Masař, spoleh-
livá obrana: Martin Jelínek, Roman Piskač, Richard Bořuta, Lubomír Večeřa, Pavel 

Fotbalisté z Řečkovic po podzimu na prvním místě
Čížek, běhavá záloha: Martin Juráček („Stínek“ 6 branek), Dan Pospíšil (nadějný 
dorostenec), Lukáš Hlouch („Forrest“), David Machovský, Ondřej Zámečník, Filip 
Sládek (8 branek) a úderný útok v podobě tria Martin Pištěk (14 branek), Martin 
Fryc (12 branek) a Jan Baláž (7 branek).

Zimní přípravu letos odstartujeme 15. ledna 2013 a věřím, že seženeme kvalit-
ní soupeře, kteří nás důkladně prověří. Čeká nás totiž velmi těžká jarní část a chce-
me-li postoupit, musíme skončit první, a to bude i díky silným Bohunicím těžký, 
nicméně ne nereálný cíl. Tímto bych Vás všechny rád pozval na domácí utkání 
řečkovickým mužů, určitě nebudete litovat.

Všem čtenářům přeji za oddíl SK Řečkovice krásné prožití svátků vánočních 
a spokojený rok 2013. Klidný předvánoční čas přeje

Trenér mužstva Martin Král
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Srdečně zveme na tyto akce:
Na akce se prosím hlaste předem. Kontakt je uveden v hlavičce.
Sobota 8. 12. 2012, 9:30-12:30 hodin  MINIFOTOALBUM
Pěkný dáreček na památku pro rodiče, prarodiče.  Minifotoalbum 
z kartonů a dekorativních papírů, vhodné k umístění malých 
fotografií - třeba podobenek dětí. Cena kurzu 150 Kč. 
Sobota 15. 12. 2012, 9:30-12:30 hodin VÁNOČNÍ DÍLNY
Vlastnoruční výroba dárků na poslední chvíli. Svíčky ze včelího 
vosku, voňavá mýdla, vánoční přáníčka, visačky na dárky, záložky, 
dárkové taštičky. Srdečně zveme všechny děti i rodiče. Mladší děti 
v doprovodu rodičů. Příchod volný. Výroba všech věcí potrvá asi 2 
hodiny. Cena cca 50-200 Kč podle počtu výrobků.

Jana Podzemná

cVČ Domino 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino

cVČ mateřídouška  
Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Zveme vás na akce:

Křeslo pro hosta - Island, pátek 7. 12. od 18.00 do 19.00 hodin
Se svými zážitky z cest po této krásné zemi se přijde podělit 
Ing. Václav Psota.
Těšíme se na vás. Na tuto akci se nemusíte hlásit předem,  
vstup volný.

Sobota 8. 12.  Tradiční vánoční dílničky  
od 9.00 do 12.00 hodin
Připraveny budou dílničky pro děti i dospělé, stačí si vybrat. 
Chybět nebude pečení perníčků, výroba ozdob, dárečků.  
Příjemná atmosféra, připomeneme si některé vánoční zvyky.
Na akci se nemusíte hlásit předem. S sebou dobrou náladu  
a peníze na materiál v dílničkách,
dle výběru z nabízených stanovišť 80 – 250 Kč.

Keramické čtvrtky od 17.00 do 18.30 hodin
13. 12. Vánoční ladění. 20. 12. – k vyzvednutí.
Přihlášky týden předem na adrese: rcaslavova@seznam.cz.

Pátek 14. 12. Vánoční párty pro děti od 4 let,  
od 16.00 do 18.00 hodin
Vánoční veselení, hry, tanečky, zpívání a povídání o Vánocích. 
Rozsvícení vánočního stromečku, překvapení pod stromečkem. 
Cena: 80 Kč.
Na tuto akci je nutno nahlásit děti předem.  
Akce je pro děti bez doprovodu rodičů. 
Kontakty: Pospíšilová 739 283 230, Volfová 606 206 477, 
cvcmateridouska@seznam.cz.

Přejeme všem příjemné vánoční svátky a šťastný rok 2013. 
Pracovníci CVČ Mateřídouška

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

ŘEČKOVICKÝ  
VÁNOČNÍ STROM
Kdy: 17. 12. 2012 od 15:00 hodin
Kde: vedle kostela před Vavřineckou  
 vinárnou
Program: vystoupí děti z mateřských  
a základních škol městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Teplý čaj, občerstvení a drobný dárek  
pro děti zajištěn. 

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Venku se citelně ochladilo, a tak začalo být znovu aktuální období za-
bezpečení chat, chalup a různých zahradních domků. Právě toto období je 
totiž pro majitele těchto přechodných obydlí nejrizikovější. Nedostatečně 
zabezpečené objekty usnadňují zlodějům jejich činnost. Mnozí majitelé 
přistupují k zabezpečení poněkud laxně a o zabezpečení se začínají zajímat 
až poté, co na vlastní kůži zakusí první negativní zkušenost s vloupáním.

Možností, jak zabezpečit svoje obydlí je přitom v současné době na trhu celá 
řada. Nejen pro starší občany, kteří například nedisponují připojením k internetu, 
může být obtížné se v široké nabídce mnoha firem orientovat. Pro všechny, kteří 
si nejsou úplně jisti, zda se rozhodli správně nebo by rádi zkonzultovali svůj výběr, 
připravil odbor prevence v poradenském centru Městské policie Brno na Kře-
nové 4 konkrétní praktické ukázky elektronických i mechanických zabezpečení. 
Strážníci tak příchozím nabídnou zdarma rady na téma ochrana majetku – domů, 
bytů, rekreačních objektů.

V poradenském centru jsou již nyní k vidění ukázky bezpečnostních kování 
a bezpečnostních zámků, bezpečnostních folií na sklo, elektronických bezpeč-
nostních kukátek, bezpečnostních řetízků (senioři si jejich namontování mohou 
objednat zdarma!), ukázky alarmů, elektronických čidel, kamer a dalších bezpeč-
nostních prvků. Příchozí mají možnost se seznámit s pyramidou bezpečnosti u 
zámků, k mání jsou mj. letáky s tématikou mechanického i elektronického za-
bezpečení objektů, brožurky specifikující vhodnost zabezpečení u různých typů 
objektů a mnoho dalšího.

Do poradenského centra MP Brno na Křenové ulici 4 (tel. 544 252 617) si mů-
žete přijít pro radu i pro konkrétní informace ohledně zabezpečovacích systémů 
až do února 2013, a to od pondělí do čtvrtka mezi 7:30-17:00 hod., v pátek od 
7:30 do 14:30 hodin. 

Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

STrÁŽnÍcI PoraDÍ  
JaK ZaBeZPeČIT cHaTY
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Tříkrálová sbírka 2013

Placená inzerce

I na začátku příštího roku se rozejdou koledníci do domovů se zprávou o pří-
chodu tří králů a s prosbou o dar do pokladniček. Sbírka proběhne 1. – 14. 1. 
2013 a bude již tradičně organizována Oblastní charitou Brno (celkově Charitou 
ČR). Vybrané peníze jsou určeny pro lidi, o které se stará právě Oblastní chari-
ta Brno, dále také pro sociálně slabé lidi z farností a také na humanitární účely.  
Koledníci mohou zazvonit u Vašich dveří kterýkoli den v daném rozmezí.  
Velmi prosím, pusťte je do svých domovů a do svých srdcí. Předem děkujeme za  
Váš dar.

Prosím však také o obezřetnost a identifikaci našich koledníků. Každoročně 
se vyskytují falešní koledníci, a proto si opravdu zkontrolujte, zda mají zapečetě-
nou pokladničku a průkazku označenou logem Charity ČR s podpisem biskupa 
brněnské diecéze Vojtěcha Cikrleho. Na pokladničce musí být i logo Charity ČR, 
stejně tak na letáčku. Koledníci Vás také obdarují baleným cukrem s logem Cha-
rity a tříkrálové sbírky.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Barbora Burešová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 

barbora.buresova@charita.cz, mob. 731 402 601

SLUŽBa Pro oBČanY Brna 
Individuální odvoz objemného odpadu od domu

SAKO Brno, a. s. poskytuje občanům Brna službu odvoz objemného odpa-
du přímo od domu. Odvezeme koberce, podlahové krytiny, dřevěný, čalouně-
ný, plastový nábytek, matrace, pračku, sporák, myčku, ledničku do maximálního 
celkového objemu 1 m3 a max. délky 3 m. Tato služba není určena pro odvoz 
stavebního odpadu, jako jsou bytové a vnitřní dveře, okna, kachličky, suť apod., 
dále pneumatik a pořezaného dřeva ze zahrad. 

Zavolejte na telefonní číslo 548 138 258 a domluvte si termín odvozu. 
V dohodnutém termínu odpad připravte před dům, zde si ho od Vás převezme-
me. Cena za jeden odvoz objemného odpadu je 250 Kč včetně DPH. V případě 
většího množství odpadu je možné takto odvézt až 3 m3 a cena za odvoz bude 
násobkem 250 Kč. 

Služba není určena podnikatelským subjektům. 
SAKO Brno, a. s.
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UŽ 17 LET doučuji a vyučuji angličtinu a francouzštinu a nabízím Vám 
svoji pomoc. Učím zájemce všech věkových kategorií. Další informace 
na tel. 775 104 820 nebo e-mailové adrese: hanahajkova@centrum.cz
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!
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, 
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
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
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
AUTOKLEMPÍRNA-veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,  
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
MANDL, tel.: 720 200 464, www.zehleni.webz.cz 
PROVÁDÍME rekonstrukce koupelen, pokrývač., klempíř., tesař. 
práce, půdní vestavby, ochrana proti holubům. Tel.: 603 510 009
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
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
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole, 
tram. 1, zast.  Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323
KOUPÍM od majitele pěkný byt v Řečkovicích v klidné ulici. 
Platba v hotovosti, nejsem RK. Tel.: 603 305 516
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra  
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH  provádí 
HANÁK.  Tel.: 549 272 587
PENZION PRO SENIORY na adrese Terezy Novákové 22 zahajuje 
1.12.2012  provoz. Více informací  p. Žaludová, tel.: 605 00 16 20
KOUPÍM byt 2+kk s balkonem ve 2 nebo 3 posch. v oblasti ulic 
Novoměstská, Letovická, Kunštátská nebo Boskovická event. vyměním 
za jednopokojový v Kr. Poli+doplatek. Tel.: 530 321 561, 530 323 838
KOUPÍM garáž na ul. Medlánecké nebo v blízkém okolí za cenu  
230-280 tis. Kč. Solidní a rychlé jednání na tel. 739 555 464 ideálně  
po 18,00 hod.
VYMĚNÍM 1+1 OB cihla, 2 podl., za 2+1 v Řečk., tel.: 723 344 818
ŠVADLENA otevřela šicí dílnu v objektu Měřičkova 18. Možnost oprav 
oděvů, výměn zipů, zkracování, úprav, na míru, šití na zakázku atd.  
Více informací na www.svadlena-reckovice.cz nebo tel. č. 777 161 282
NABÍZÍME volnou kapacitu ve vaření obědů, výběr ze dvou jídel, 
možnost stravování i v místě. V případě zájmu volejte na telefonní 
číslo 541 225 328 nebo mobil 603 278 585
KOUPÍM byt nebo RD v Brně-Řečkovicích. T.: 605 514 210
MED přímo od včelaře, květový-jarní, letní, akát, pastový 100,- Kč 
Medlánky, V Újezdech 8, tel.: 723 476 249

BEDNA PC – servis počítačů a notebooků. Levně, rychle a kvalitně. 
Bystrc, Kachlíkova 9, www.bednapc.cz, tel.: 608 880 107

SALON pro psy Čika-nově: v zimních měsících (v případě nemoci, 
náledí apod.) venčení pejsků a zimní péče o psy: rozčesání, vykoupání, 
popř. zkrácení srsti na hlavě a tlapkách za 200-400 Kč dle velikosti psa.  
Kocichová, Ječná 14, tel.: 606 304 256
PRONAJMU garáž v Řečkovicích u hřbitova. Tel.: 723 161 929
ZPEVNĚNÍ TĚLA, redukce celulitidy, odstranění bolesti zad a ještě 
mnohem více pomocí vibrační plošiny. Více info na  
www.hubnutibeznamahy.cz, Měřičkova 18, tel. 724 135 065
PRONAJMU dlouhodobě garáž u hřbitova. Tel.: 721 558 138
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,  
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
HLEDÁM dlouhodobý pronájem garáže v okolí Horáckého nám. 
nad 20 m². Tel. 737 730 882
SAUNA FITNESS PRIMA VERA přeje všem našim zákazníkům krásné 
vánoce a šťastný nový rok, www.wellness-primavera.cz
WELLNESS PRIMA VERA Řečkovice vánoční akce: udělejte radost 
Vašim blízkým s dárkovými šeky do sauny a fitness nebo masáž za 
skvělé ceny (dárkový šek v hodnotě 500 Kč pouze za  399 Kč a dárkový 
šek v hodnotě 300 pouze za 249 Kč, www.wellness-primavera.cz
SAUNA FITNESS PRIMA VERA dne 24. a 25. 12. Zavřeno. Po vánocích 
26.12. otevřeno od 17 hod. do 22 hod. akce 110 Kč saunování/ 
dvě hodiny. Silvestr + Nový rok zavřeno, www.wellness-primavera.cz
FITNESS, SAUNA, MASÁŽE PRIMA VERA 
Nejlepší dárek je dárek pro zdraví. Dárkové poukazy na mazáže od  
maséra nebo osobní trenérky. Naučí Vás správně cvičit a zdravě 
stravovat. Info na recepci nebo kdykoliv na tel.: 773 061 214
PIZZERIE PRIMA VERA Řečkovice zve srdečně na posezení  
v nekuřáckém prostředí. Otevřeno 26. 12. 2012  od 17 hod. a 1.1. 2013 
od 14 hodin. Přijďte na novoroční přípitek. Přejeme všem našim  
zákazníkům krásné vánoce a šťastný nový rok,  
www.pizzerieprimavera.cz
PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. Terezy Novákové, v garážovém  
dvoře (bez elektřiny)  za 800,-- Kč měsíčně. Tel. 774 174 703
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia) 
                                !NOVĚ na přezutí sleva až -20%! 
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik  
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.          
!POZOR! DOPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB SE SLEVOU AŽ -50%!!!! 
NOVINKA prodej autobaterií Baner za cenu od 1.344,-vč. DPH 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod, So 8-12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
PRONAJMU garážové stání, hlídané, Herčíkova ul.. Tel. 603 119 031
NABÍZÍM vedení daňové evidence pro živnostníky a malé organizace, 
včetně evidence DHP, mzdové agendy a daňových přiznání.  
605 808 472, hkleparnikova@seznam.cz

ZVEME VÁS do studia Fa.zóna, které poskytuje široké spektrum 
služeb -dámské, dětské a pánské kadeřnictví, kosmetiku, pedikúru-
manikúru, masáže (shiatsu, shiatsu pro těhotné, ruční lymfatické 
drenáže, klasické masáže) a kavárnu s dětským koutkem. Připravili jsme 
pro vás akční středy! Stálým zákazníkům poskytujeme věrnostní slevy  
a výhody (např. káva za 20 Kč, slevy na nákup kosmetických  
a kadeřnických přípravků). Využijte plesové akce: společenský účes  
a líčení 590 Kč (dříve 790 Kč) a nákupu dárkových poukazů  
a výhodných vánočních balíčků. Jsme tu pro vás po-pá 8-19 hod.  
a so 8-12 hod. Tel.:773 634 623, www.fa-zona.cz

PLACENÁ INZERCE

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
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na PROSINEC:
Badminton – 3. a 4. liga: 
BC SmartLife Řečkovice A a B 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Fotbal - II. třída městský přebor muži 
Po podzimní části je SK Řečkovice na 1. místě tabulky.

Městská hala míčových sportů - Vodova:

Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala): 
1. 12. VALOSUN KP Brno : BLK VŠE Praha 17:00 hod. 
15. 12. VALOSUN KP Brno : VŠ Praha 15:30 hod.

Házená – Extraliga mužů: 
aktuálně na: www.kpbrno.cz

Futsal – 1. liga (nová hala): 
1. 12. Tango Brno : Kladno 20:00 hod. 
7. 12.   Tango Brno : Bohemians 20:00 hod.

Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
6. 12.  VK KP Brno : Prostějov 18:00 hod.  
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Florbal – Extraliga mužů (nová hala) 
22. 12.  Bulldogs Brno : Tatran Střešovice 15:00 hod.

Termínovou listinu na měsíc leden zasílejte nejpozději do 10. 
12. na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

MIKULÁŠSKÉ SPORTOVNÍ  
DOPOLEDNE 

Určeno pro děti 3-10 let a jejich rodiče
Kdy: neděle 9. 12. 2012 od 9:00 hodin
Kde: Městská hala míčových sportů - Vodova,  
 Brno - Královo Pole
Co vás čeká:
– sportovní soutěže o zajímavé ceny
– sportovní koutky jednotlivých sportů
– autogramiáda známých sportovců
– zábavné nafukovací atrakce
– mikulášské překvapení
– prezentace všech členů UNIE sportovních klubů
(www.hrajemeprobrno.cz)

Richard Foltýn  
předseda komise sportu a člen rady MČ

Sokolské ohlédnutí a poděkování

Letošní oslava 94. výročí vzniku Československa měla netradiční, 
velice milé a příjemné zakončení v naší sokolovně, a to koncertem dobře 
známého pěveckého sboru Lumír. Tito naši vynikající, převážně moravští 
pěvci a pěvkyně spolu s novým dirigentem Jiřím Najvarem zde přivítali své 
francouzské přátele - zpívající sbor Chorale Amitie (Sbor přátelství) z Gen-
nevilliers Paříž, jehož dirigent Alexandr Muller je absolventem české i fran-
couzské konzervatoře. Srdečné přivítání bylo tradičně lidové, krojovaný pár 
Eva Bartoňková-Janovská a Libor Krejčík přivítali hosty chlebem, solí a neod-
myslitelnou zaručeně moravskou slivovičkou. Ta zvláště přišla francouzským 
hostům náramně vhod po náročné cestě letadlem z Paříže do Prahy, poté 
autobusem do Brna a na závěr „šalinou“ do Řečkovic.  

Pestrý a bohatý program koncertu byl zakončen moravskou lidovou písní 
„V Zarazicách krajní dům“, kterou si společně se členy obou pěveckých těles 
zazpívali i všichni přítomní návštěvníci. Dlouho se pak ještě sedělo a povída-
lo u společně prostřeného dlouhého stolu při výborném gulášku a několika 
skleničkách dobrého moravského vínka.

Nakonec mi nezbývá než všem, kdo se na této kulturní akci podíleli, sr-
dečně poděkovat a do budoucna si přát, aby takových podobných milých 
přátelských setkání bylo co nejvíce.

Jiří Růžička
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Asi mi většina z vás dá za pravdu, 
že žijeme v uspěchané době. Bohužel 
předvánoční dny, navzdory vánoč-
ní zvěsti, která je plná naděje, radosti 
a míru, se stávají obdobím, kdy uspě-
chanost a hektičnost dosahují vrcholu. 
Mnozí tomuto shonu podléhají natolik, 
že Vánoce jsou pro ně nejstresovějšími 
dny roku. Zkusme se proto společně za-
stavit a využít příležitost vrátit se k pů-
vodnímu významu Vánoc. 

Dne 19. 12. 2012 v 19:00 hod. 
bude ve Sboru Páně CČSH na Vážné-
ho 6 uvedeno nejznámější dílo Jakuba 
Jana Ryby, Česká mše vánoční.

Česká mše vánoční zazní v provede-
ní komorní části smíšeného pěvecké-
ho sboru Rastislav pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska za 
varhanního doprovodu Jana Krále. Jako sólisté vystoupí Zdeněk Plech 
(sólista ND v Praze) a jeho hosté.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel. čísle 776 032 149 
nebo e-mailem vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru 
při vstupu činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Cen-
tra podpory křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša 
jáhen CČSH

Jakub Jan Ryba – ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ

V listopadu oslavili své jubileum
Albína  ŠLESINGEROVÁ 91 let
Marie  RAKUSOVÁ 91 let
Oldřich  HANIŠ 90 let
Eva  STUCHLÍKOVÁ 90 let
Jiří  RUČNÝ 85 let
Emilie  HLAVOVÁ 85 let
Věra  VRBICOVÁ 85 let
Jaroslav  HERMAN 80 let
Vlastimil  DVOŘÁČEK 80 let
Stanislav  ŠUKOVSKÝ 80 let
Marie  URBANCOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší  
přeje redakce.

Zveme Vás na

ADVENTNÍ KONCERT 
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

v neděli 2. prosince v 16.30

Společný vánoční koncert 
se ZŠ Zeiberlichova

13. prosince v 18.00 v kostele kláštera klarisek 
v Soběšicích

VÁNOČNÍ KONCERT
ve středu 19. prosince v 18.00 v sále školy

Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

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

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci prosinci 2012:
3. 12. v 16. 30 hod. Předvánoční vystoupení 

  divadlo Barka  tanečního a hudebního oboru
  4. 12. v 18 hod. sál školy Koncert ze skladeb J. Matyse  

k jeho životnímu jubileu 
  5. 12. v 18 hod. sál školy Mikulášský žákovský večer
11. 12. v 17 hod. sál školy Oborový večer smyčcového  

oddělení
19. 12. v 18 hod. Konvent Milosrdných bratří 

VÁNOČNÍ KONCERT
Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Kapela Vikýř zve  
na tradiční předvánoční

BIG BÍT BÁL
Sokolovna Řečkovice 

15.12. 2012 ve 20:00 hodin
Předprodej 50 Kč 

AGNES & Orelský Klub 
http://bandzone.cz/vikyr

Pozvání na výstavu
Vernisáž prosincové výstavy se uskuteční v pátek 7. prosince 2012 

v 17.00 hodin v Galerii na radnici. Řečkovičtí občané, a nejen oni, bu-
dou mít možnost shlédnout unikátní repliky historického skla od  
13. století - vrcholného středověku, až po dobu barokní. 

Autor Jiří Haidl získával podklady pro výrobu lesního skla studiem 
historických pramenů, dobových reprodukcí, náročných kresebných   
rekonstrukcí a zejména dle originálních předmětů z českých, zahra-
ničních muzeí i archeologických pracovišť. Výstava skla bude prodejní 
a rozšíří návštěvníkům výstavy možnosti nákupu vánočních dárků.

V březnu roku 2013 uplyne 30 let od smrti Jiřího Švengsbíra, malíře, 
grafika a významného tvůrce poštovních známek. Československo bylo 
a Česká republika je jediným státem na světě, který řadu svých známek 
vydává v malých arších, tištěných ocelotiskem a to z plochých, ocelo-
vých  desek. Je to pracné, je to drahé, ale výsledek je nepřekonatelný. 
Průkopníkem této všestranně náročné transpozice grafických miniatur 
byl právě jejich přední tvůrce Jiří Švengsbír.

Uzavřená sbírka rozsáhlé známkové tvorby J. Švengsbíra navazuje 
na výstavu grafických děl a nezapomenutelného  cyklu - PRAHA Jiřího 
Švengsbíra, kterou jsem měl tu čest vám představit v roce 2003.

Jaroslav Herman
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Letošní podzim v Základní škole Horácké náměstí byl bohatý 
na školní i mimoškolní akce. Sotva nastoupili noví žáci, šesťáci, 
vyjeli do Podmitrova na adaptační kurz. Už název napovídá, 
co bylo cílem třídenního pobytu – vzájemné poznávání se a 
příprava na výuku na 2. stupni. V přítomnosti školního psycho-
loga i externistů se společně s třídními učiteli formou různých 
aktivit připravili na bezproblémový přechod z nižšího stupně. 
Evropský den jazyků proběhl ve škole i venku – skupina němči-
nářů se zúčastnila celoměstské soutěže Šprechtíme. Mimo školu 
proběhly i sportovní soutěže. Zde máme jako největší škola v 
Brně (počtem žáků) velkou výhodu – máme z čeho vybírat. V 
Běhu brněnské mládeže jsme z 15 škol zatím první. Branného 
závodu Vranovská empiáda se pak zúčastnilo 80 žáků, což je 
opravdu chvályhodné, neboť ve veřejnosti panuje spíš názor, že 
naše děti najdeme nejčastěji u počítačů. Na Horáckém je najdete 
spíše u stolních her. Stačí zajít do sborovny školy každou středu 
odpoledne, kdy probíhá kroužek, a uvidíte společnost hodně 
nesourodou. Hrají si zde nejen ti nejmenší, ale i ti, za kterými 
se už pomyslná vrata školy dávno zavřela. Dveře školy  zůstaly 
otevřené pro rodiče, které oslovila nabídka školního poraden-
ského pracoviště a kteří se chtěli seznámit s problematikou učení 
s prvňáčky, přípravou na vyučování a poruchami učení. Beseda 
se zástupci městské policie a pracovníky ÚMČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora majícími na starosti péči o děti pak zaujala přede-
vším učitele. Akce proběhla v rámci projektů Rodiče vítáni a 
Otevřená škola, do kterých jsme zapojeni. Celoškolní projekt, 
jenž pravidelně na podzimní měsíce připadá, byl věnován 
zdravému životnímu stylu. Všichni žáci si teoreticky i prakticky 
ověřili, co by měli či neměli ve své životosprávě a svých návycích 
změnit. Podzimní větrné počasí pak vytvořilo skvělé podmínky 
pro drakiádu, které si užily děti ze školní družiny. S podzimem 
souvisí i sklizeň dýní, těch se nejvíc urodilo ve 2. A, kam je donesli 

sami rodiče, aby si s dětmi společně zadýňovali. A od dýní už 
byl jen skok k Haloweenu, který proběhl na obou pracovištích. 
Na Uprkově si dali dostaveníčko angličtináři, vždyť tento svátek 
patří hlavně jim, coby studujícím jazyka anglosaské země. V 
převlecích si připomněli původ této tradice i zvyky k ní náležící. 
To na Horáckém bylo hlavně hlučno a veselo. Crazy Haloween, 
tak pod ten se schovalo vyřezávání dýní, diskotéka i stezka 
odvahy. Rozličnými lektvary provoněná škola nám druhého dne 
opět připomněla, že podzim vrcholí a že je čas připravovat se na 
čtvrtletí, neboť nejen zábavou je škola živa, však se doma svých 
dětí zeptejte.  

Alena Khazalová

OhLédNuTí zA pOdzIMEM
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V sobotu 14. října po obědě se na Medlaňák začaly trousit 
skupinky Severáků s charakteristickým znakem – drakem v ruce 
nebo tyčkami čouhajícími z batohu. A kdo měl během supění 
do kopce sílu podívat se nahoru, mohl spatřit první draky, jak se 
vznášejí mezi mraky.

V průběhu odpoledne se na obloze objevovalo stále více 
draků, někteří se klidně vznášeli ve výšce, některým se stále 
nedařilo vzlétnout a sem tam se objevil i agresivní drak, který se 
šílenou rychlostí řítil vzhůru, k zemi nebo na hlavy ostatních.

Každý mohl ochutnat dobroty, které přinesli ostatní, pobavit 
se a vyblbnout. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejhezčích 
a nejvýš létajících draků, výherci i všichni ostatní si mohli vzít 
odměny a pak už se začalo pomalu odcházet.

Na první novodobé severácké drakiádě se sešlo skvělých 60 
lidí!

Alča Bulantová 
PS Pionýr Řečkovice 

Alena Khazalová

SEvErácká drAkIádA


