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Slovo starosty
Nové hřiště na Renčově ulici
Vážení spoluobčané,
v zářijovém vydání Řeči jsem se v článku o novém
sportovišti s umělým trávníkem na Horáckém náměstí zmínil také o zahájení stavby hřiště mezi garážemi na konci Renčovy ulice při hranici s areálem bývalých kasáren. V této
části Řečkovic se jedná o jednu z mála vhodných ploch, ostatně mnoho
z nás tam někdy v dávné i nedávné minulosti prohánělo míč při fotbálku
nebo tenisák při hokejbalu. Cílem tohoto projektu tedy bylo učinit ze stávající asfaltové plochy, fakticky po mnoho let ke sportování již využívané,
hezké moderní hřiště.
Jelikož se v letošním roce podařilo vyřešit i majetkoprávní překážku
(pozemky pod hřištěm jsou ve vlastnictví státu), mohla být stavba skutečně v září zahájena a v listopadu dokončena. Projekt zahrnoval zemní práce
včetně nezbytného odvodnění a retenčních nádrží, vybudování opěrné stěny a oplocení, položení sportovního polyuretanového povrchu a instalaci laviček a branek na malou kopanou. Celková cena díla činila 2,4 mil. korun bez
DPH. V letošním roce se jedná o druhé nové veřejné sportoviště a zkušenosti
z Horáckého náměstí ukazují, že se zájmem o sportování to není zdaleka
tak špatné, jak se někdy píše. V současnosti je také dokončována projektová

dokumentace hřiště na Mokré Hoře, jehož realizace by mohla přijít na řadu
buď v průběhu roku 2014, nebo v roce 2015, dle možností rozpočtu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám na závěr tohoto textu popřál
zejména co nejklidnější a nejpohodovější prožití nadcházejícího svátečního
období a vše nejlepší do roku 2014.
Mgr. Bc. Marek Viskot,
starosta městské části

Jak se měnil obsah vánočních svátků v naší zemi v průběhu minulého století
Význam a vlastní obsah vánočních svátků v průběhu doby po vzniku
Československé republiky v roce 1918 byl silně ovlivněn jednotlivými etapami vývoje a pravidelně se opakujícími dějinnými zvraty našeho novodobého státu. Připomeňme si nyní, jaký dopad měly zlomové okamžiky
našich novodobých dějin právě na průběh a slavení těchto významných
křesťanských svátků.
Před Vánocemi roku 1918 se po čtyřech letech v exilu vracel do nově
vzniklé Československé republiky profesor Tomáš G. Masaryk, zvolený za
jejího prvního prezidenta. Národ žil v euforii z konce světové války a vzniku
nového samostatného státu, která dokázala na chvíli přehlušit válečné útrapy
a nespokojenost s obecným nedostatkem potravin, surovin i uhlí. Lidé byli
posilováni nadějí, že brzy bude zase lépe, a časem skutečně bylo. Za první
republiky se v bohatších rodinách dávaly jako vánoční dárky nové elektropřístroje – zejména radiopřijímače a vysavače Elektrolux. Existovaly i půjčky na
dárky a reklamy na zboží jako v dnešní době. Po zahájení rozhlasového vysílání v roce 1923 vznikla nová tradice, která se udržela až do počátku 50. let
– rozhlasový vánoční projev prezidenta republiky na Štědrý den.
Smutné vánoční svátky naopak zažívala naše republika v osudném roce
1938. Namísto bujarých oslav 20. výročí existence samostatného státu národ
zažíval hořké chvíle zrady, národního ponížení a hanby, způsobené potupnou
Mnichovskou dohodou, která připravila náš stát o třetinu území a fakticky
i o demokratický politický systém. Češi, kteří byli nuceni uprchnout ze zabraného pohraničí, trávili Vánoce, pokud měli tu možnost u svých příbuzných ve
vnitrozemí okleštěného Československa. Ti, kteří takové štěstí neměli, museli
vzít zavděk dočasným azylem v improvizovaných prostorách – ve školních
tělocvičnách či sokolovnách, kde se Vánoce připomínaly hromadně. Pražský
arcibiskup Josef Kašpar pořádal toho roku Vánoce pro děti z chudých rodin.

PF 2014

V období Protektorátu Čechy a Morava se nacisté snažili změnit význam
Vánoc tak, aby vyhovoval okupační moci. Ve školách bylo zakázáno zpívat
vánoční koledy a byly zrušeny i vánoční trhy. Vytratilo se betlémské poselství, neboť byly vyráběny vánoční ozdoby ve tvaru hákového kříže a zbraní.
Nacisté vánočním svátkům říkali „Svátek světel“, čímž se snažili navazovat na
pohanské tradice. S přibývajícími oběťmi války však byly Vánoce prezentovány také jako svátek padlých (samozřejmě jen německých), neboť v téměř
každé německé rodině někdo padl. Náš národ, potažmo domácí odboj i v těžkých dobách okupace a ztráty státní samostatnosti neztratil smysl pro černý
humor. Před Vánocemi 1944 byl v ilegálním časopise „V boj“ otištěn obrázek
vánočního stromku, na kterém místo ozdob byly zobrazeny navěšené figurky
esesáků.
Osvobození znovuobnoveného Československa a ukončení druhé světové války v roce 1945 přineslo po několika letech opět radostné Vánoce
v podobném duchu jako v roce 1918. Děti tehdy měly možnost poprvé ochutnat pochutiny, které dosud neznaly – čokoládu, žvýkačky, kakao, datle, fíky
a zejména masové konzervy. Tehdy běžel jeden z prvních velkých humanitárních projektů OSN na pomoc válkou postižené Evropě – UNRRA. Většina zboží
byla přivážena z USA. I když bylo vše na příděl a potravinové lístky, přesto to
tehdy vánoční nabídku velmi obohatilo.
Nápor komunistických a uměle importovaných sovětských pohledů na
připomínku vánočních svátků po roce 1948 přicházel postupně. Nejdříve se
zrušily vánoční stromy republiky na náměstích, u kterých se pořádaly od doby
první republiky sbírky pro chudé děti – dle komunistické propagandy v nové
socialistické společnosti už přece žádné chudé děti nebyly. Korunu všemu na
Štědrý den roku 1952 nasadil tehdejší komunistický předseda vlády Antonín
(pokračování na straně 3)

Členové redakční rady zpravodaje ŘEČ
přejí všem občanům naší městské části spokojené a klidné prožití
nastávajících vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2014.
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 49. schůze RMČ
49. schůze RMČ se konala 6. 11. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2014,
projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 30. 9.
2013,
schválila jako dodavatele multifunkčního kopírovacího stroje na sekretariát
úřadu městské části firmu COPRINT, s. r. o., Kratochvilka 113, Ivančice,
schválila poskytnutí balíčků na Mikulášskou besídku dne 1. 12. 2013
v hodnotě do 20 000 Kč TJ Sokol Řečkovice,
schválila následující termíny sňatků v roce 2014: pátek. 14. 2., 4. 4., 16. 5.,
6. 6., 26. 9., 17. 10., 7. 11., 5. 12, sobota: 26. 4., 21. 6., 5. 7., 23. 8., 6. 9.,
projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 2013,
projednala bytové záležitosti,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
L. F.

OZNÁMENÍ
Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.
11 oznamuje, že úřední den připadající na pondělí 23. 12. 2013
bude z technických důvodů přesunut na čtvrtek 19. 12. 2013.
Občané si mohou svoje záležitosti vyřídit od 8 do 17 hodin.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Nález brýlí
V okrskové volební komisi č. 285 /ZŠ Horácké náměstí 13/
se našly brýle i s pouzdrem. Věci jsou k vyzvednutí na podatelně
ÚMČ Brno, Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vítání občánků

Termín zasedání ZMČ
XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se
uskuteční ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

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

Řečkovický
vánoční
strom
Kdy:

9. 12. 2013 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.
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Adventní koncert

V úterý 10. prosince 2013 v 17:30 hodin se uskuteční
v kostele sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“ v podání TRIA OD SV. JAKUBA. Zazní skladby ze starých českých
kancionálů, díla barokních skladatelů a varhanní kompozice.
Moderuje Vladimír Krátký, člen Národního divadla Brno.
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.
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Foto: Petra Hašková
Stává se již tradicí, že dvakrát ročně, na jaře a na podzim přivítá starosta
městské části nově narozené děti v naší městské části. Tak tomu bylo i v sobotu 9. listopadu, kdy se tohoto slavnostního aktu účastnilo 27 dětí, z toho 15
chlapečků a 12 děvčátek se svými rodiči a sourozenci. Této významné tradice
naší městské části se tentokrát zúčastnilo i mnoho dalších hostů, kteří zaplnili
zasedací síň. Všechny nově narozené děti přivítal pan starosta, který přednesl
slavnostní projev. V programu bylo zařazeno krátké hudební vystoupení žáka
SZUŠ UNIVERSUM Jakuba Smekala. Maminky novorozenců převzaly od pana
starosty rudou růži a tatínci převzali od místostarosty pamětní list, pamětní
stříbrnou medaili, dárkový poukaz Sportareálu Družstevní a plaveckého klubu ROSNIČKA Majdalenky a rovněž drobnosti pro malé oslavence. Na závěr
obřadu se mohli rodiče s novorozenci vyfotografovat a využít přítomnosti
profesionální fotografky. Stejně jako dříve i tentokrát nám počasí přálo a tak
určitě tento slavnostní den zůstane pro všechny účastníky pěknou vzpomínkou. V příštím roce plánujeme pro naše novorozené děti vítání v měsíci květnu
a září. Přesný termín bude uveřejněn v dostatečném předstihu v našem zpravodaji ŘEČ. Těšíme se na shledanou s našimi novorozenými občánky, jejich
rodiči a příbuznými při příštím vítání.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Vážení obyvatelé Řečkovic,
děkujeme Vám všem, kteří jste v předvánočním čase nezapomněli na lidi
v nouzi a přinesli své dary do společenského centra Pivovar při nedávné
sbírce šatstva na charitativní účely.
Druhý velký dík směřuje k vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům,
kteří opět pomohli s propagací a poskytnutím potřebných prostor při
zajištění sbírky.
Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách.
Ing. František Svoboda, Diecézní charita Brno
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Na kus řeči s ALFREDEM STREJČKEM
V dnešním pokračování seriálu „Na kus řeči s…“ se
našim čtenářům představí významný umělec – herec
a recitátor Alfred Strejček. Již několik let společně
vystupuje s koncertním kytaristou Štěpánem Rakem
v České republice i v zahraničí jako sehraná umělecká dvojice, která v mluveném slově, vhodně doplňovaném hrou na kytaru, sděluje svým posluchačům
převážně duchovní poselství z dějin křesťanství. Od
roku 2006 jsou oba umělci pravidelnými každoročními účinkujícími v řečkovickém Sboru Páně Církve československé husitské. U příležitosti vystoupení v Řečkovicích na konci října t. r.
s pořadem „Biblická zastavení“ jsem A. Strejčka požádal o rozhovor do místního
zpravodaje ŘEČ.
Vážený pane Strejčku, velice Vás zdravím a vítám opět po roce v Řečkovicích u příležitosti Vašeho představení. Na začátek si Vám dovolím položit
zahřívací otázku - kdo z vás dvou stál za nápadem vytvořit společnou uměleckou dvojici a jak dlouho již spolu takto vystupujete?
Společně s kolegou Štěpánem Rakem vystupujeme již 25 let. Na počátku naší
spolupráce bylo recitační pásmo o J. A. Komenském, ke kterému jsem hledal vhodnou komponovanou hudbu. A při této příležitosti jsem se seznámil s koncertním
kytaristou Štěpánem Rakem, který je historicky prvním vysokoškolským profesorem ve hře na koncertní kytaru v České republice. Říkal jsem si – to je přesně ta
hudba, co potřebuji, a tak vznikla naše umělecká spolupráce, která trvá dodnes.
Jako umělecká dvojice vystupující v pořadech, které by se pracovně daly
nazvat „Koncerty pro kytaru a lidský hlas“, jste již uskutečnili nespočet společných představení jak v naší republice, tak také v mnoha evropských i mimoevropských zemích, kde zejména Vaše mluvené slovo zaznělo v několika cizích
jazycích. Ve kterých zajímavých či exotických zemích jste již takto společně
vystupovali a s jakým ohlasem?
Ohlas na naše společné vystupování je skutečně široký – společně jsme s našimi pořady se Štěpánem Rakem navštívili na 33 zemí, téměř celou Evropu, ze
zámořských zemí to byla např. Chile, Uruguay, Brazílie, Mexico, USA, Kanada aj.
Moje mluvené slovo zaznívá v celkem 7 světových jazycích včetně latiny.
V posledních cca 8 letech býváte pravidelnými každoročními hosty ve Sboru Páně Církve československé husitské v Řečkovicích. Názvy vašich zdejších
pořadů jako „Vivat Comenius“, „Vivat Carolus Quartus“, „Amen, pravím ti“ či  
„Cesty naděje“ svědčí o duchovním a křesťanském zaměření vašich společných představení. Jaký je obecně Váš vztah ke křesťanství?

Můj vztah ke křesťanství je naprosto zásadní, hluboký a narůstá téměř geometrickou řadou. Když jsem před léty navštívil Izrael, uvědomil jsem si, jakým je
křesťanství nesmírně tolerantním náboženstvím. Z tohoto důvodu si jej musíme
chránit, poučit se z jeho tolerance, víry v odpuštění.
Jak jsem se zmínil, ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích vystupujete pravidelně již řadu let. Jaký je Váš vztah k Brnu, respektive k naší městské části? A co
Vás vede k tomu, že zde již po tolik let vystupujete?
K Brnu mne váže osobní a citový vztah. Můj otec pocházel z Brna, kde jsem
také prožil své mládí a kde byly nasměrovány mé první životní kroky. Vystudoval jsem JAMU, mé první herecké angažmá bylo v brněnském divadle. Dodnes
fandím brněnskému hokeji a fotbalu. S kolegou Š. Rakem vždy rádi přijmeme pozvání pana Vratislava Marši – představitele místní farnosti Církve československé
husitské – k našemu účinkování v řečkovickém Sboru CČSH. A na setkání s našimi
místními příznivci se vždy velice těšíme.
Váš společný repertoár je velmi široký. Mnohé pořady jsou věnovány zajímavým či význačným osobám naši historie či kultury. Vedle Mistra Jana Husa,
Karla IV., Jana Ámose Komenského je to Eduard Ingriš nebo Jaroslav Foglar.
Kde berete náměty a inspiraci? Na čem v současné době pracujete, jinými slovy, můžeme se těšit na další nový pořad?
V současné době připravujeme společný pořad „Abychom nezapomněli milovat“, který čerpá z historických a biblických textů (např. Kniha o Jobovi). Premiéra
tohoto našeho nového cyklu bude v Opavě a Olomouci. Jak již jsem předeslal,
všechny naše pořady čerpají své motivy z dějin křesťanství.
V naší zemi se uskutečnily předčasné parlamentní volby, sestavuje se nová
vláda, doufejme, že se uklidní již po několik měsíců trvající napětí v naší společnosti. Jaké poselství popřejete občanům naší MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora do nového roku 2014?
Přeji občanům vaší městské části vše nejlepší, zejména aby o svém životě a jeho duchovní stránce přemýšleli více do hloubky, nesoustředili se jen na materiální
statky a své momentální výhody. Lidé by obecně měli v sobě hledat to nejlepší
a stejný vztah nacházet i ke svým nejbližším. To je to pravé křesťanské poselství.
Děkuji vám za příjemný rozhovor a spolu s ostatními pravidelnými návštěvníky
se budu těšit na Vaše příští umělecké vystoupení v Řečkovicích. Za redakční radu
místního zpravodaje ŘEČ Vám osobně i Štěpánu Rakovi popřeji hodně úspěchů
v další umělecké činnosti a do nového roku i hodně radosti a spokojenosti ve vašem osobním i rodinném životě.
Rozhovor připravil Jan Jandl, člen redakční rady

Jak se měnil obsah vánočních svátků v naší zemi v průběhu minulého století
Zápotocký svým proslulým rozhlasovým projevem. V něm národu moudře
sdělil, že dárky dětem již nenosí Ježíšek, ale děda Mráz, což byl v komunistickém podání vlastně Ježíšek, který zastárnul, narostly mu vousy a přijížděl
k nám na saních ze vzdáleného ostrova Čukotka - pěkně oblečený, v beranici
a teplém kožichu. Není již tím malým děťátkem v otrhaném oblečení, a že tedy
ani tehdejší pracující a jejich děti již nechodí otrhaní, ale mají všeho dostatek
a žije se jim dobře. Tehdy v roce 1952 to bylo také naposledy, kdy měl vrcholný
politický představitel státu vánoční projev na Štědrý den. Hned na Nový rok
1953 měl již prezident republiky Klement Gottwald poprvé novoroční projev,
což byla další tradice převzatá ze Sovětského svazu. Kupodivu se však ujala
a od té doby přetrvala dodnes.
Chmurná nálada provázela také Vánoce v osudném roce 1968. Lidé byli
stále v depresi ze srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy, ale přesto se
naděje na lepší zítřek ještě držela při životě. Opět se obnovila tradice stromů
republiky, probíhala sbírka na vesničky SOS, kterou zaštiťovala manželka prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Následovala normalizační 70. a 80. léta
s vánočními kolekcemi pro děti od ROH i vánočními večírky na pracovištích.
Tehdy byly narychlo do obchodů dováženy některé druhy exotického ovoce,
zejména pověstné nepříliš chutné kubánské pomeranče. Nákupy nedostatkového zboží se zase obstarávaly zejména v tehdejší NDR, odkud se vozilo dětské oblečení, zimní bundy, záclony, povlečení či různé kuchyňské elektrospotřebiče. Ale například i čočka, která u nás několik let nebyla vůbec k dostání,
přitom si ji lidé tradičně na Nový rok vařili.
A přišel podzim roku 1989, pád komunistického režimu a Vánoce toho
roku, které generace, které tehdejší dobu prožily, považují za nejkrásnější ve

(dokončení ze strany 1)

svém životě. Potřetí ve 20. století náš národ zažíval opojné chvíle znovunabyté svobody a demokracie, které se staly tím nejkrásnějším vánočním dárkem
naší republice. Sloganem té doby se stalo heslo: „Pod vánoční stromeček Havla jako dáreček“, symbolizující tehdejší revoluční dění ve společnosti. A těsně
před koncem roku 1989 byl právě Václav Havel skutečně zvolen novým československým prezidentem. V rádiu i v televizi se tehdy poprvé vysílala půlnoční
mše, mnozí lidé před Vánocemi poprvé svobodně a narychlo vyjeli za nákupy
do „kapitalistické ciziny“, ještě nedávno nedostupné, Rakouska či do tehdejší
Spolkové republiky Německo.
A jakým způsobem se vánoční svátky oslavují po roce 1990? Po desetiletích se vrátil opět jejich původní duchovní rozměr. Adventní koncerty, půlnoční mše i vánoční kostelní výzdobu s betlémy navštěvují ve stále větším počtu
i rodiny s dětmi, které se jinak považují za ateisty. Na druhé straně v posledních letech nabývá u Vánoc převahy spíše jejich konzumní stránka, která se
projevuje například v tom, že naši nejbližší bývávají obdarováváni stále luxusnějšími a dražšími dárky. Někdejší dětské dárky, jako byla např. oblíbená Rubikova kostka, autodráha, pikovláček nebo různé stolní hry, nahradilo značkové
oblečení, parfémy a nejnovější typy stolních počítačů, notebooků či tabletů.
Přejme si, aby se v dnešním moderním, uspěchaném a přetechnizovaném světě opět navrátilo původní poselství vánočních svátků, zvěstující
zejména narození Spasitele a připomínající duchovní stránku těchto významných křesťanských svátků.
Jan Jandl

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům

Děkujeme všem občanům Řečkovic a Mokré Hory,
kteří svým hlasem v předčasných parlamentních volbách
podpořili KDU-ČSL.

Místní sdružení Občanské demokratické strany děkuje
všem, kteří podpořili Občanskou demokratickou stranu a její
kandidáty v nedávných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.

Jiří Prchal za místní organizaci
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Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., na nekalé praktiky podomních prodejců
Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., byli v poslední
době několikrát upozorněni svými zákazníky bydlícími v městě Brně
na nekalé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, která se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech a která dokáží
„zázračně zlepšit“ kvalitu dodávané vody.
Scénář prodeje je vždy stejný. Prodejce odebere u zákazníka
vzorek vody a začne provádět „rozbor“, při kterém dojde ke změně
pH, což se projeví změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením
solí. Prodejci chtějí tímto způsobem dokázat, jak je voda nekvalitní.
Následně ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení
v hodnotě desítek tisíc korun. Taktika prodejců však může být různá
a jejich doporučení se mohou lišit.
Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., splňuje ve všech parametrech
vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se

stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění pozdějších
předpisů, a patří mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice.
Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších
potravin. Její kvalita je sledována jak při jímání a úpravě, tak i v celém
distribučním systému. Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále
provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, pro kterou zajišťuje v souladu s uvedenou vyhláškou ministerstva zdravotnictví laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou
nemalou investicí.
Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální
jakosti vody na webových stránkách - www.bvk.cz nebo zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Vážení rodiče, milí předškoláci,

Základní škola

také letos jsme pro Vás připravili

Školu na zkoušku,

Brno, Horácké nám. 13

kde si budoucí prvňáčci mohou vyzkoušet
a rodiče omrknout, jak to u nás ve škole chodí...

pořádá 4. 12. 2013
od 8.00 do 12.00 hod.

9. 1. 2014
v 16.00KRGLQ
na pracovišti Horácké nám. 13

Den otevřených dveří

www.zshoracke.org

Horácké nám. 13 i Uprkova 1a

na pracovištích

Jak jsme volili v parlamentních volbách v Brně a v naší městské části
Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Celkem bylo pro tyto volby zaregistrováno 23 politických subjektů, z nichž jen 7 překročilo 5% hranici potřebnou
pro vstup do parlamentu a získalo tak zastoupení v nově zvolené 200členné
Poslanecké sněmovně:

Výsledky hlasování za územní celky – okres Brno-město a městskou část
Řečkovice a Mokrá Hora (uvedeny pouze volební subjekty s více než 5 % hlasů)
Brno-město
Číslo

Strana

Platné hlasy

Řečkovice
a Mokrá Hora
Platné hlasy

ČSSD

20,45%

1016829 hlasů

50 mandatů

ANO 2011

18,65%

927240 hlasů

47 mandátů

1

KSČM

14,91%

741044 hlasů

33 mandátů

TOP 09

11,99%

596357 hlasů

26 mandátů

ODS

7,72%

384174 hlasů

16 mandátů

Úsvit př. dem. T. Okamury

6,88%

342339 hlasů

14 mandátů

17

Úsvit přímé demokracie T. Okamury

9 861

5,28

427

5,19

KDU-ČSL

6,78%

336970 hlasů

14 mandátů

20

ANO 2011

32 173

17,24

1 314

15,99

21

Komunistická strana Čech a Moravy

19 147

10,26

765

9,31

23

Strana zelených

9 880

5,29

349

4,24

Do Poslanecké sněmovny se dostaly dva nové politické subjekty – ANO 2011
a Úsvit přímé demokracie T. Okamury a po 3 letech se vrátila do parlamentu
KDU-ČSL. V současné době probíhají jednání mezi jednotlivými politickými
subjekty o složení budoucí koalice a vlády.

celkem

v%

celkem

v%

Česká strana sociálně demokratická

38 751

20,77

1 828

22,25

4

TOP 09

25 728

13,79

1 140

13,88

6

Občanská demokratická strana

17 709

9,49

877

10,67

11

KDU-ČSL

16 186

8,67

797

9,7

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Brno-město

350

311 508 187 841

60,3

Řečkovice a Mokrá Hora

14

11 942

69,24

8 269

187 614 186 550
8 260

8 213

% platných
hlasů

Platné
hlasy

Odevzdané
obálky

počet

Volební
účast v %

místo

Vydané
obálky

Místo a počet okrsků

Voliči
v seznamu

Jak jsme volili v Brně a naší městské části ukazují následující tabulky:

99,43
99,43

ČSSD děkuje voličům
Děkujeme za vaši podporu, které se nám v Řečkovicích a na Mokré
Hoře dostalo v parlamentních volbách. Věříme, že nám zachováte
přízeň i v blížících se komunálních volbách na podzim příštího roku.
Za MO ČSSD Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Marek Viskot, předseda
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PLACENÁ INZERCE
VÝKUP STAROŽITNOSTÍ Svatopetrská 22a, Komárov (zastávka
Konopná tram. č. 12). IHNED VYKOUPÍME A V HOTOVOSTI
PROPLATÍME veškeré mince, medaile, vyznamenání, bankovky,
šperky, bižuterii, pánské náramkové hodinky do r. 1980 i kapesní,
veškeré hodiny, stříbrné příbory, obrazy i celou pozůstalost.
OTEVŘENO po-čt 10-17 pá 10-14. Přijedeme-zaplatíme-odvezeme
tel.: 737 171 367 NONSTOP (založeno 1991)
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.
E-mail: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820
NEUTRÁCEJTE ZBYTEČNĚ SVOJE PENÍZE - více naleznete na
www.centrumsluzeb.net
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice.
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,
606 469 316, 547 225 340, 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
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích
podlah, ochrana proti holubům.
Tel. 603 510 009
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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

PROFESIONÁLNÍ OPRAVY elektroniky: počítače, notebooky,
mobily, domácí spotřebiče. Služba: elektro, revize a poradenství
pro domácnosti i firmy. Opravy přímo na místě.
Popř. možnost odvozu. Kalkulace předem.
Volat od 8 do 20 hod. na mobil 604 833 143
KOPÍROVÁNÍ – kopírování, kroužková vazba, skeny apd. Böhmova 1,
Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 447 777
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
PRONAJMU vytápěnou garáž-voda, elektřina na ul. Třešňová 6,
Medlánky. Tel.: 737 857 244
HLEDÁTE příležitostnou práci, přivýdělek, brigádu?
Vhodné také pro ženy na MD i studenty. Tel.: 603 899 555
PRODÁM GARÁŽ v Řečk. Ter. Novákové. Cena dohodou.
Tel.: 606 171 116
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU - až 60% úspora za vodu
- máme pro Vás řešení Německo-Švýcarské
firmy NEOPERL. Böhmova 1, Brno
www.centrumsluzeb.net, tel: 840 44 77 77
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérky,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828,
www.studio-silent.cz
ŠVADLENA v objektu Měříčkova 18. Možnost oprav oděvů, výměn
zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd. Více informací
na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky na čísle 777 161 282

Placená inzerce

UŠETŘETE NA VAŠEM POJIŠTĚNÍ – projdeme Vaše stávající
smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz. Böhmova 1,
Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840 447 777
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
HLEDÁM ke koupi jakýkoliv byt Řečkovice a okolí, tel.: 602 540 040
KOUPÍM byt 1+1, (1+kk) platba hotově. Děkuji na nabídku.
Volejte 608 021 097
HLÍDÁNÍ DĚTÍ-KVĚTINKA s každodenním programem
pro děti od 1,5 roku do 4 let v Brně-Medlánkách, V Újezdech 7.
Bližší informace - tel.: 607 634 892
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
DOUČÍM angličtinu. Certifikát FCE, 6 let zkušeností s výukou
v kurzech i soukromých hodinách. 200 Kč/60 min. Dana Volfová,
tel.: 737 939 730, danavolfova@centrum.cz
PRONAJMU hlídané garážové stání, Herčíkova ul. Tel.: 603 119 031
MASÁŽE, Sibiřská 9. Klasická, lávové kameny, indická antistresová,
Breussova, Dornova metoda, reflexní, masáž proti celulitidě
a formování postavy. DÁRKOVÉ POUKAZY. Tel.: 605 487 323
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
KOSMETIKA zn. Dr. BABOR, Berkova 16, Kr. Pole,
líčení, tělové ošetření, chemický peeling, prodej kosmetického
ošetření, produktů firmy Just, dárkových poukazů. Tel.: 725 812 612
VEŘEJNÝ INTERNET – Centrum služeb občanům, Böhmova 1, Brno,
tel: 840 44 77 77
AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení á 490,- Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

Naši klienti platí jen

poloviční doplatky
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Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.chytralekarna.eu
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CVČ Mateřídouška

Horácké náměstí 12, Brno * www.reckovice.pionyr.cz

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Volná místa v kroužcích:
Keramika pro maminky s dětmi i pro samostatné děti. Jedna hodina
zdarma k vyzkoušení.
Pondělí v 15.00 – 17.00 hodin. Informace: pí Čáslavová 604 932 340.

Nabídka akcí v prosinci:
Keramika a jiná řemesla – Miska
2. 12 od 17.00 do 19.00 hodin. Cena 150 Kč. S sebou: přezůvky,
zástěru. Přihlášky týden předem: pí Čáslavová 604 932 340.
Tvoření s nejmenšími “dárečky na vánoce“.
Miska z hlíny 3. 12. 9.30 – 11.00 hodin. Cena 50 Kč dospělý + dítě
(další dítě 25 Kč). S sebou: přezůvky, svačinku, zástěru.
Přihlášky týden předem: pí Čáslavová 604 932 340.
Dárečkování – pro samostatné děti, které chtějí překvapit vlastními
dárky. Cena 50 Kč. S sebou: přezůvky, zástěru, svačinu.
Hlaste se týden předem, pí Čáslavová 604 932 340.
Pátky od 16.00 do 17.30 hodin.
6. 12. Mozaika. 13. 12. Korálkování.

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
9e čtvrtek 5. prosince
od 17 do 19 hodin
můžete u nás v klubovně na Horáckém náměstí 12
potkat nejen Mikuláše, ale i plno dalších pohádkových postav,
zahrát si spoustu her a soutěží
a získat za ně malou odměnu!
Pouze pro děti do 8 let.
S sebou: přezuvky,
básničku nebo písničku pro Mikuláše,
děti 50 Kč, doprovod 20 Kč.

Tradiční vánoční dílničky sobota 14. 12. od 9.00 do 12.30 hodin
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci, přáníčko, upéct něco dobrého,
vyrobit betlémské světlo, atp. Připraveno bude dostatek dílniček nejen
děti, ale i pro mládež a dospělé. S sebou sklenici 0.7 litru na tvorbu
betlémského světla, tvůrčí naladění a penízky na materiál.
Není třeba se hlásit předem, budete vítáni.

Info pro rodiče:
Nadílku do Mikulášovy nůše s sebou.
Počet účastníků omezen!
Od 17 do 18-18.30 hodin hry,
potom společně přivítáme Mikuláše.

Vánoční pečení – pátek 20. 12. od 15.30 do 18.00 hodin
Akce je pro děti od 3. tříd, které chtějí přispět svým dílem k vánočním
dobrůtkám. Domů si odnesete jedno pečené cukroví, jedno až dvě
nepečené. Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2013, omezený počet účastníků.
Přihlášky: psotova.materidouska@seznam.cz, 732 325 457.

Rezervace na internetu:
reckovice.pionyr.cz/mikulas
nouzově i na tel. 731 231 762

Více informací k akcím i kroužkům:
www.ddmhelceletova.cz/ CVČ Mateřídouška
Přejeme všem lidem dobré vůle pokojné vánoční svátky a úspěšné
vykročení do roku 2014. Kolektiv pracovníků CVČ Mateřídouška.

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Srdečně zveme děti i rodiče:
VÁNOČNÍ DÍLNY
Sobota 7. 12. 2013, od 9 do 12 hodin si můžete dojít vyrobit dárky
a dekorace, přáníčka, tašky, svíčky a mýdla. Cena cca 50-200 Kč podle
množství a druhu výrobků. Hlaste se prosím předem(viz kontakt).
TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA, kurz akreditovaný MŠMT pro dospělé
Jak tvořit z hlíny krásné věci a orientovat se v keramické dílně bez
pokusů a omylů začátečníka. Na termínech konání se domluvíme.
Uzávěrka přihlášek 15. 1. 2014. Celkem 4 setkání. Cena za jeden den
(9-17 hod.) 750 Kč.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 17. 2. -23. 2. 2013
Záhada ztraceného obrazu
Budeme řešit různé detektivní hádanky i výtvarně tvořit. Tábor je
určen hlavně pro školáky.
Místo si můžete rezervovat již nyní. Možno i na jednotlivé dny. Obědy
v ceně. Cena: 1100 Kč/týden, 220 Kč/1 den.

Kapela Vikýř zve na tradiční předvánoční

BIG BÍT BÁL

Sokolovna Řečkovice 14. 12. 2013 20:00 hodin
Předprodej 60 Kč v hospůdce „Orelský Klub“
http://bandzone.cz/vikyr

Akademie Hany Horákové v Řečkovicích
Ve spolupráci s MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora a basketbalovým oddílem
VALOSUN KP Brno byla na ZŠ Novoměstská zřízena basketbalová Akademie Hany
Horákové.
Ta již začala sloužit zejména začínajícím
adeptům basketbalu (v úterý 14:30-15:30
h., ve čtvrtek 14-15 h.), které trenérsky
vede přímo bývalá úspěšná reprezentantka, vicemistryně světa a nejlepší basketbalistka Evropy Hana Horáková spolu s
juniorskou reprezentantkou a hráčkou ŽBL Michaelou Vojtkovou.
V rámci akademie bude v jedné z tělocvičen této ZŠ postupně nainstalováno i speciální basketbalové vybavení (zejména stahovací koše, časomíra,
atd.), aby se její účastníci mohli postupně zapojovat do basketbalových soutěží spolu s ostatními školami zaměřenými na tento u nás populární a úspěšný
sport.
Věříme, že pozoruhodná kariéra této čtyřiatřicetileté vystudované učitelky
tělesné výchovy a speciální pedagogiky, která nyní začala pracovat v dceřiné
společnosti Valosunu přiláká nejenom basketbalové začátečníky, ale také zvýší počet sportujících dětí.
Richard Foltýn
předseda komise sportu a člen rady MČ

Základní škola Brno, Novoměstská 21
zve srdečně budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
který se koná ve dnech:

pátek 17. 1. 2014 (14 – 17 hod.)
sobota 18. 1. 2014 (8 – 11 hod.)
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
Kapacita ŠD je dostačující pro všechny zájemce.
Individuálně do 15. 2. 2014 (po telefonické dohodě)
Den otevřených dveří pro děti a rodiče
je ve středu 11. 12. 2013 od 8 hodin.
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Kam vyrazit za sportem?

Fotbalisté ukončili podzimní část soutěže

Sportovní program na PROSINEC:
Badminton – 3. a 5. liga (Yonex aréna Jehnice)
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Středoevropská a ženská liga (nová hala)
11. 12. VALOSUN KP Brno : ICIM Arad 17:30 hod.
14. 12. VALOSUN KP Brno : BLK Slavia Praha 15:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga: (nová hala)
13. 12. Helas Brno : Sparta Praha 19:30 hod.
20. 12. Tango Brno : Kladno 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
1. 12. KP Brno : Hranice 17:00 hod.
11. 12. KP Brno : Zubří 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen
14. 12. VK KP Brno : Olomouc 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – Extraliga mužů
21. 12. Bulldogs Brno : Sparta Praha 17:00 hod.
aktuálně na: www.bulldogs.cz
Termínovou listinu na měsíc LEDEN zasílejte nejpozději do 12. 12. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

V sobotu 9. 11. skončila pro „A“ tým SK Řečkovice podzimní část 1. B třídy. Na vyšší soutěž jsme se kvalitně připravili a po čtrnácti odehraných kolech okupujeme s 21 body velmi lichotivé páté místo (nejlepší z tria brněnských mužstev). Za zmínku stojí, že kádr zůstal stejný a jen hostování Piskače
a Krošláka se změnilo v přestup. Výborně jsme si vedli především v domácím
prostředí, kde jsme mj. porazili vedoucí trojici týmů a především vítězství
v posledním utkání proti neporaženému Rájci-Jestřebí 4:3, ukázalo velkou sílu
mužstva. Hřiště na Novoměstské tak již skoro dva roky zůstává nedobytnou
tvrzí. Naopak z cizích hřišť jsme přivezli pouhé čtyři body, a to za remízu v Tišnově a výhru v Podolí, a herní projev byl o poznání slabší. Celkově však můžeme být spokojení, jako nováček si nevedeme špatně a pokud se nám budou
vyhýbat zranění a nemoci, či případně přes zimu tým posílíme, můžeme bez
problémů uhájit střed tabulky.
Přípravu na jarní část zahájíme 14. ledna a v rámci náročného programu změříme síly s kvalitními týmy z krajských soutěží. Věřím, že se naše práce
přetaví v kvalitní kopanou, kterou budeme našim fandům i nadále předvádět.
Za SK Řečkovice přeji všem čtenářům klidné prožití Vánoc a šťastný Nový rok.
Mgr. Martin Král, trenér týmu

Zpátky na vrchol

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

Po nadmíru zdařilém ročníku 2012/2013, korunovaném vítězstvím v prestižním finále Českého poháru a ziskem mistrovského titulu v nejvyšší soutěži národní házené mužů, vstoupilo družstvo 1. NH BRNO do letošní sezóny
s nemalými očekáváními.
Hned úvod podzimní části ukázal, že obhajoba obou těchto cenných
prvenství rozhodně nebude snadný úkol. Po těsné výhře v ostravském Svinově (16:15) totiž přišla nejen remíza s Krčínem (11:11), ale také smolný víkend
a domácí ztráta bodů s Opatovicemi nad Labem (11:11) a plzeňským Újezdem
(10:11). Naštěstí se pak družina v tradičních rudých dresech vzepjala k velmi
kvalitním výkonům, s přehledem zvítězila na půdě prvoligového nováčka
Rokytnice u Přerova (19:12), bez bodové ztráty ubránila domácí řečkovickou
tvrz proti ambiciózní Studénce (20:19) a naopak vyrazila loupit body do západočeského Tymákova (19:19), Nezvěstic (20:13) a severomoravské Staré Vsi
nad Ondřejnicí (21:13). V závěrečném domácím dvojkole pak Brňané nejprve
porazili v brankových závodech Přeštice (22:20), aby na ně hned další den navázali destrukcí defenzivy Nýřan (23:15). Díky výraznému zlepšení v posledních týdnech tak tým mužů 1. NH BRNO přezimuje na slibném druhém místě.
Žádné lenošení jej však nečeká, neboť po krátké pauze následuje tvrdá zimní
příprava, která by měla vyvrcholit úspěšným tažením halovým Českým pohárem. Zde pak dostanou příležitost rozmnožit své brankové zářezy zejména
nejlepší střelci týmu T. Ulrych s 80 brankami, J. Petr (63 branek) a M. Novotný
(36 branek), kterým bude krýt záda obranná trojice složená nejčastěji z kapitána Z. Filípka, J. Musila a O. Němčáka, dirigována strážcem brněnské svatyně
D. Mühlhandlem.
V uplynulých měsících nezahálely ani mládežnické složky hájící barvy
1. NH BRNO v jihomoravském oblastním přeboru. Zatímco mladší žáci sbírají
teprve své první házenkářské zkušenosti a každý z jimi vybojovaných devíti
bodů proto lze považovat za velký úspěch, starší žáci již usilují ve své kategorii o medailové umístění a dorostenci dokonce vyválčili druhé místo, které
by jim po skončení jarní části zajistilo účast ve finálovém turnaji o Pohár ČR
a možnost změřit síly s nejlepšími týmy z celé České republiky. Doufejme, že
z nastoupené cesty neuhnou a spolu s dalšími družstvy 1. NH BRNO rozmnoží
rozsáhlou sbírku cenných kovů, zdobící klubovnu v brněnských Řečkovicích.
Jan Šimeček
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KULTURA
MÁM RÁD TY STARÉ DOMY
Josef Hrubeš - Židovské město Třebíč

Již potřetí přichází do Galerie na radnici malíř
Josef Hrubeš, aby nám zpříjemnil předvánoční čas
svými obrazy. Když na přelomu desátých a dvacátých let minulého století zakoupil děd pana Hrubeše domek v třebíčských Židech, položil tak nevědomky základy pozdější malířské tvorby svého
vnuka. Tehdy ještě byla tato čtvrť na levém břehu
řeky Jihlavy živou čtvrtí obývanou převážně židovským obyvatelstvem.
Druhá světová válka a holokaust - šoa - změnily tuto část Třebíče v téměř
mrtvou enklávu bez předchozího pestrého života.
Ti, co přežili, nebo ti, co zůstali a byli schopni vnímat genia loci podobně
jako mladý Josef Hrubeš, byli schopni v těch domcích, dvorech, uličkách a zákoutích naslouchat ozvěnám zašlých časů a potkávat ty, kteří již nebyli mezi
nimi. To také bylo inspirací pro uměleckou tvorbu Josefa Hrubeše. Jeho některé obrazy připomínají náměty i vytříbenou technikou romantická městská
zákoutí barokních umělců, ale i novodobých umělců, jako byl náš Jakub Schikaneder. I Hrubešovy obrazy nejsou prosty melancholie dané geniem loci,
navozují však v divákovi přívětivější a romantičtější pocity z místa požívajícího
dnes ochranu mezinárodní organizace UNESCO.
Prodejní výstava obrazů J. Hrubeše „Mám rád ty staré domy“ bude
provázena též prodejní výstavkou Evy Víchové – umělecké keramičky
z Uherského Hradiště. Její tvorba bude pak citlivě navozovat čas nadcházejících Vánoc.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 13. prosince v 17 hodin. Příslibem krásného uměleckého zážitku bude i vystoupení hudebníka a zpěváka
Tomáše Neufelda, který se svými dvěma společníky doplní atmosféru výstavy
zpěvem židovských žalmů a chanukových písní. Výstava potrvá do neděle
22. prosince, otevřena bude ve všední dny od 14 do 17 hodin, o obou víkendech od 9 do 12 a opět od 14 do 17 hodin. Tato výstava bude jedinečnou
příležitostí ke koupi krásného a hodnotného vánočního dárku.             
Iva Koláčný
Placená inzerce

V červnu 2013
by se dožila 100 let
paní Anna Malíková
z Bukovinky,
učitelka v Brně-Řečkovicích.
* 29. 6. 1913     † 29. 6. 1977

V listopadu 2013 to bylo 70 let,
kdy zemřel v koncentračním
táboře Gröz Sterlitz,
její manžel František Malík
– náčelník Orla-župy Sušilovy.
* 22. 2. 1908     † 14. 11. 1943

Vzpomíná dcera Marie Horáčková s rodinou

V listopadu oslavili své jubileum

Albína ŠLESINGEROVÁ
Marie RAKUSOVÁ
Oldřich HANIŠ
Eva STUCHLÍKOVÁ
Jan DOLEŽEL
Dobromila ČERMÁKOVÁ
Marie KALIŠOVÁ
Olga KOLKOPOVÁ
Augustin NYGRYN
Zdeněk MIKAUŠ
Rudolf VONDRÁČEK
Ludmila ZDRAŽILOVÁ

92 let
92 let
91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
V obřadní síni řečkovické radnice se uskutečnila zlatá svatba

manželů Karla a Bohuslavy STEJSKALOVÝCH.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a životního elánu.
Redakce zpravodaje

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

ADVENTNÍ KONCERT

v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích v neděli 1. prosince v 16.30 hodin

ŽÁKOVSKÝ VEČER

v úterý 3. prosince v 18.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce

ve středu 18. prosince v 18.00 hodin
ve společenském centru Sýpka v Medlánkách
Srdečně zve Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Přejeme Vám příjemné a klidné vánoční svátky.

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci prosinci 2013:
3. 12. v 16. 30 hod., divadlo Barka
Předvánoční vystoupení tanečního a hudebního oboru
4. 12. v 18 hod., sál školy
Koncert ze skladeb J. Matyse k jeho životnímu jubileu
5. 12. v 18hod., 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

Pěvecký sbor Lumír
Pro řečkovické posluchače a nejen pro ně jsme si připravili jako
již tradičně Tříkrálový koncert
6. ledna 2014 v 19,15 hodin v kostele sv. Vavřince.
Těšíme se na vás!

Výbor PS Lumír

Vánoční koncert s IL BOEMO
Zveme Vás na Vánoční koncert, který se koná
v pátek 20. 12. 2013 v 19:00 hod. ve Sboru Páně,
Vážného 6.
IL BOEMO si připravilo pro své vystoupení
v Řečkovicích pestrý repertoár, shrnutý pod názvem
Vánoční koncert. Pěvecké trio ve složení Bohuš
Matuš, Zdeněk Plech a Martin Křížek na tomto
koncertu doprovodí Jolana Szajewska, známá houslistka ve hře na elektronické housle.
Zkusme se v této hektické době vymanit ze všeobecného shonu a stresu
a pojďme si vychutnat pokojnou atmosféru nadcházejících Vánoc. Přijměte
proto i toto naše pozvání.
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 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra
křesťanské kultury.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého
nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby
zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz .
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 11. 12. 2013. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma.

