PROSINEC 2019
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 12., ROČNÍK XXVIII

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám prostřednictvím
prosincového vydání našeho
zpravodaje popřál krásné a pokud
možno klidné období adventu
a vánočních svátků. Byť to nemusí být
vždy snadné, zkusme předvánoční
shon a stres co nejvíce potlačit a co
nejvíce si naopak vychutnat pohodovou
a duchovní stránku Vánoc. Zároveň
mi dovolte popřát vám i naší krásné
městské části úspěšný rok 2020.
Marek Viskot, váš starosta

Vážení spoluobčané
a přátelé,
začíná vánoční čas přání, klidu,
setkávání a vzpomínek.
Dovolte mi proto, abych se i já
přidal a popřál Vám krásné a klidné
prožití vánočních svátků, a hlavně
hodně zdraví, úspěchů a štěstí
do celého nadcházejícího roku
2020.
Zároveň se těším na spolupráci při
dalším rozvoji naší městské části.
René Černý, místostarosta

Konec roku je za dveřmi, proto nám dovolte popřát Vám
příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2020.
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Zprávy ze zasedání
rady městské části
a zastupitelstva
Na své 14. schůzi 13. 11. 2019 rada
městské části:
■ schválila
předběžný návrh rozpočtu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora na rok 2020,
■ doporučila zastupitelstvu městské části
schválit žádost o půjčku z Fondu kofinancování Magistrátu města Brna v rámci
projektu Revitalizace sídelní zeleně BrnoŘečkovice,
■ schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice
ve formě 500 kusů balíčků na Mikulášskou
besídku, konanou 8. prosince 2019,
■ nenavrhla žádnou změnu v obecně závazných vyhláškách statutárního města Brna,
které určují spádové obvody mateřských
a základních škol,
■ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se
společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby, a. s., na provedení díla „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“, spočívající v prodloužení termínu
dokončení díla a ve zvýšení ceny,
■ nesouhlasila se změnou části Územního
plánu města Brna, týkající se MČ BrnoJehnice (změnou zemědělského půdního
fondu a ploch pro veřejnou vybavenost
/ školství na čisté bydlení a plochy
komunikací a prostranství místního
významu a změnou zemědělského
půdního fondu na plochu pro veřejnou
vybavenost / školství), neboť tato
změna (předpokládající výstavbu až 52
rodinných domů) výrazně negativně
ovlivní životní prostředí obyvatel ulic
Tumaňanova, Jandáskova a Gromešova,
a to především narůstající dopravou,
vedenou jedinou trasou spojující Mokrou
Horu, Jehnice a Ořešín s centrem města,
■ schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 8, Praha 4.
Dana Filipi, místostarostka

Uzavření úřadu
dne 23. 12. 2019
V pondělí 23. 12. 2019 bude Úřad
městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11,
z provozních důvodů uzavřen
pro veřejnost.
V úterý 31. 12. 2019 bude provozní
doba podatelny časově omezena
od 8:00 do 12:00 hodin.
Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ

PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY
I letos připravila řečkovická radnice tradiční promítání filmů pro své občany v seniorském
věku. Promítat se bude v sále zastupitelstva na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
nám. 11, začátky vždy v 10,00 hod. V úvodu se můžete těšit na úvodní slovo MgA. Radka Hakla
M.A., který Vás s filmem také seznámí. Těšíme se na Vás.
Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

8. 1. 2020
15. 1. 2020
22. 1. 2020
29. 1. 2020
5. 2. 2020
12. 2. 2020
19. 2. 2020
26. 2. 2020
4. 3. 2020
11. 3. 2020

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI / francouzská komedie /
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU / komedie USA /
VRÁSKY Z LÁSKY / komedie ČR /
PSÍ POSLÁNÍ / romantický rodinný film /
LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI / romantická komedie USA /
MUŽI V NADĚJI / komedie ČR /
ŽENY V POKUŠENÍ / komedie ČR /
LÁSKA A JINÉ POHROMY / britská komedie /
DÁNSKÁ DÍVKA / psychologický film Dánsko /
NEŽ JSEM TĚ POTKALA / britská romantická komedie /

Spokojené, láskou
a porozuměním naplněné
vánoční svátky, v novém roce
všechno dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů
všem čtenářům přeje
redakční rada zpravodaje ŘEČ
Martin Otčenášek
Kateřina Svobodová
René Černý
Lenka Vystrčilová
Filip Hrůza
Dana Malíková
Dita Hofbauerová
Dana Filipi

Krátce z historie... sčítání lidu v prosinci 1930
Statistika nuda je, má však cenné údaje...
A je tomu tak. Na stránkách Českého statistického úřadu se můžeme dočíst třeba o druhém československém sčítání lidu, které se
uskutečnilo k půlnoci 1. prosince 1930.
Oproti sčítání v roce 1921 byl okruh zjišťovaných údajů rozšířen. Mimo jiné byla zjišťována gramotnost obyvatelstva, tj. znalost čtení
a psaní, plodnost žen, minulá bydliště, vzhledem k poměrně krátké době od ukončení první
světové války zazněly dotazy na tělesné vady,
podávaly se informace o hlavním i vedlejším
povolání.
Sčítacím komisařem pro Mokrou Horu byl
učitel František Cigánek. Sčítací archy měli vyplňovat sami obyvatelé.
V Mokré Hoře bylo tedy začátkem prosince
1930 celkem 598 obyvatel (282 mužů, 316 žen),
596 národnosti české, 2 německé. Co se týče
náboženského vyznání, žilo zde 466 římských
katolíků, 76 československých, 45 osob bylo
bez vyznání, českobratrských evangelíků bylo
10, 1 občan vyznával pravoslaví. Domovních
čísel bylo 110, z toho 6 neobsazených.

Mokrá Hora v 1. pol. min. století na dobové
pohlednici

V Řečkovicích žilo k datu sčítání v 800 domech 4 355 obyvatel, 4 119 národnosti české,
171 německé a 65 osob udalo jinou národnost.
Další sčítání se plánovalo na rok 1940, ale
protože během války nechtěli čeští politici
a demografové poskytovat zbytečně přesné
údaje, bylo odsunuto až na poválečné období. Částečné soupisy proběhly v letech 1946
a 1947 a úplné sčítání lidu v roce 1950.
Mgr. Dana Malíková
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zve všechny, kteří si chtějí zpříjemnit adventní čas, na

ADVENTNÍ KONCERT
v podání kvarteta violoncellistů

SOLITUTTICELLI
Koncert se uskuteční již tradičně
v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích
dne 10. prosince 2019 v 18.00 hodin.
Slovem provází člen kvarteta pan Rudolf Mrazík.
Přijďte strávit pár hezkých chvil.

Jak to bude o Vánocích s odpadem?
SAKO jezdí i o Vánocích
Odvoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat
i během vánočních a novoročních svátků, a to podle běžného
harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok 1. ledna, tedy ve středu,
kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned následujícího dne,
tedy ve čtvrtek 2. ledna, a stejným způsobem se přesune čtvrteční svoz
na pátek 3. ledna a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní doba brněnských sběrných
středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Všechna střediska
budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze
o státních svátcích, na Silvestra a na Nový rok, tedy 24. až 26. prosince,
31. prosince a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky? Občané města Brna mají hned několik
možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko
odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují
některé městské části. Další možností je nechat stromky ležet na stálém
stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých
popelnic, to platí pro stromky do průměru kmene 5 cm. Větší stromky,
pokud je průměr kmene větší než 5 cm, by měli občané rozřezat přibližně
na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna
silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poškození
lisovacího zařízení ve vozidle.
Ing. Alena Procházková, oddělení komunikace, SAKO Brno, a.s.

4

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Madeline Miller. Pí a jeho život / Yann Martel. Atlas literárních míst / Cris
F. Oliverová. Zlodějka mýho táty / Petra Hůlová. Možnosti milostného
románu / Jan Němec.

LITERÁRNÍ
CHUŤOVKY
Tipy na typy a atypy
Vážení a milí literární gurmáni,
naše prosincová nabídka je trochu typická, ale i atypická. Opět nabízíme knihy, ale tentokrát k zakoupení, protože nevím jak vám, ale mně by
knížka pod stromečkem chyběla. Zabrousíme do stálic, které k Vánocům
patří, i do titulů, které zatím ke stálicím nepatří, ale jejich hvězda bude
teprve objevena. Asi jste zaregistrovali, že vyšel nový Nesbo a Galbraith,
Nůž i Smrtící bílá jsou prověřené výborné knížky. Je ovšem spousta již dříve vydaných knih, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Napíšeme
vždy název a autora, ale ne obsah, berte to, prosím, jako výzvu k návštěvě knihkupectví, zalistujte si, přečtěte si anotaci a uvidíte, jakému žánru
a druhu dáte přednost, nabízíme jak beletrii, tak i naučnou literaturu.
Dospělí:
Záhada Henriho Picka / David Foenkinos. Breviář pozitivní anarchie
/ Vlastimil Vondruška. Když zpívají cvrčci / Charles Martin.
Poslední neandrtálská žena / Claire Cameronová. Citlivá místa / Anna
Gavalda. Obchodník s hudbou / Rachel Joyceová. Prosinec už je takovej
/ Donal Ryan. Pět ročních období / Jiří Klečka. Ve stínu oskeruše.
Kniha první, Na kraj světa / Theo Addair. Voda, která hoří / Jitka
Vodňanská. Žijte ve své zahradě: inspirace pro současnou zahradu
/ Ferdinand Leffler. Spojení / Julian Gough. Severský bestiář / Andrea
Lundgrenová. S androidkou v posteli / Vladimír Pikora & Markéta
Šichtařová. Zjizvený král / Leigh Bardugo. Pražská sonáta / Bradford
Morrow. Moje rande se světem / Waltraud Hableová. Sladké / Yotam
Ottolenghi. Továrna na panenky / Elizabeth Macneal. Ztrácení /
Marilynne Robinsonová. Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye /
Michael Chabon. Milosrdenství / Toni Morrisonová. Obřad / Leslie
Marmon Silková. Rozhřešení / Jonathan Franzen. Návštěva bandy rváčů
/ Jennifer Eganová. Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda / Junot Díaz.
Temnější tvář magie / V. E. Schwabová. Vstát znovu se slepicema / Joshua
Ferris. Achilleova píseň / Madeline Millerová. Výkřik techniky / Thomas
Pynchon. Megasmutná pravdivá lovestory / Gary Shteyngart. Kirke /

Základní umělecká škola
Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
v prosinci 2019:
4. 12. v 18 hod., sál školy

Mikulášský koncert
6. 12. v 18 hod., divadlo Barka

Předvánoční vystoupení
tanečního oboru
10. 12. v 17 hod., sál školy

Společný koncert se ZUŠ E. Suchoňa
Bratislava
17. 12. v 16.30 a 19 hod., kostel Královo Pole

Adventní benefiční koncerty
Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

Menší děti:
Fíla, Žofie a Smaragdová deska / Petr Stančík. O myšce, která se nebála
/ Petr Horáček. Hello, Ruby: dobrodružné programování / Linda Liukas.
Příběh malého slona Babara / Jean de Brunhoff. Babarova rodina / Jean
de Brunhoff. Dlouhá cesta / Petr Horáček. Miffy má lupu! / Dick Bruna.
Kdo je v zoo, Miffy? / Dick Bruna. Jaká je to barva, Miffy? / Dick Bruna.
Tuze hladová housenka / Eric Carle. Prázdniny pošťáka Myšáka / Marianne Dubucová. Pošťák Myšák doručuje / Marianne Dubucová. Já nejsem
tvoje maminka / Marianne Dubucová. Buchty & loutky dětem / Marek
Bečka, Radek Beran, Vít Brukner.
Starší děti:
Kniha Prachu. První díl, La belle sauvage / Philip Pulman. Retrohraní:
přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily / Alice Kavková. O Červenáčkovi
/ Pavel Čech. Planetarium / Raman Prinja. Ptačí sněm / Petr Sís.
Dědečkové / Pavel Čech. Sally Jones a dopis od mrtvého / Jakob
Wegelius. Spáčka a vřeteno / Neil Gaiman. Katka Krátkozraká / Patrick
Modiano. 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo
/ Vendula Borůvková. Ztřeštěný dům na stromě: 13 pater / Andy Griffiths.
Perlorodky / Jiří Stránský. Vango / Timothée de Fombelle.
Pokud byste už nemohli některý titul sehnat, nevěšte hlavu, v knihkupectví vám rádi poradí nějakou dobrou náhradu. Pro děti máme vyzkoušené
úžasné knihkupectví Dlouhá punčocha, tam si vybere opravdu každý.
Více na https://www.dlouhapuncocha.cz/.
A při jakých akcích se můžeme vidět? Přijďte k nám do knihovny
ve čtvrtek 5. 12. mezi 15. a 17. hodinou, uděláme si Literární chuťovky
v praxi. Kolem budou vířit čerti, andělé a Mikuláši a my si budeme povídat
o knížkách. V sobotu 7. 12. mezi 14. a 16. hodinou pořádají aktivní
řečkovické a mokrohorské maminky Adventní minijarmark na hřišti pro
petangue na Mokré Hoře (u tenisových kurtů). I zde budeme mít naši
knihovní nabídku. Naposledy před Vánocemi si budeme v úterý 10. 12.
vyrábět vánoční přáníčka. Naše první rukodělná dílna je určena pro děti
i dospělé, sejdeme se mezi 16. a 17. hodinou.
Nezbývá než popřát vám krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového
roku, hodně dobrých knížek a chvil strávených ve společnosti dobrých
lidí. Ať se vám daří vše, na co sáhnete.
Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová
Pobočka KJM Kolaříkova

1. - 14. ledna

2020

Trikralova
sbirka

Vánoční strom
na Tumaňanově

Vánoce jsou tady! I když to
dnes, 19. listopadu, úplně
zimně venku nevypadá, tak
Přijďte slavit s námi:
přípravy na vánoční osvětlení
Slavnostní požehnání koledníků – 2. lednastromu
od 14:00 na ulici Tumaňanova
Tříkrálovým koledníkům udělí požehnání otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v Katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně.
jsou v plném proudu.
Tříkrálový koncert – 5. ledna od 18:00
Těšíte se? Já moc!
Tradiční sbírka na podporu Charity v roce 2020 slaví dvacet let.
Díky tisícům koledníků, kteří již pravidelně přináší poselství Tříkrálové sbírky do
domovů lidí, mohla Charita pomoci statisícům lidí v nouzi. I díky vám – dárcům.

Sledujte přímý přenos Tříkrálového koncertu na ČT 1. Ke dvacátému výročí sbírky
Dana Malíková
přijdou gratulovat a zazpívají Marta Jandová, Lake Malawi, Sebastian a další.
Průvod Tří králů centrem města a živý Betlém – 7. ledna od 16:00
Centrem Brna projdou Tři králové na koních a velbloudech. Od Katedrály Petra a Pavla
půjdou s doprovodem pastýřů, pastýřek a dětí přes Zelný trh, poté Masarykovou ulicí
až na náměstí Svobody a poprvé zamíří až na Dominikánské náměstí, kde se pokloní
Jezulátku v živém Betlémě.
Tradice, která pomáhá…

2020

Trikralova

sbirka
V první dny roku 2020 se v ulicích Brna objeví skupinky koledníků. Přijdou do vašich
domovů s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také
svá srdce.

Sbírku můžete také podpořit:

1. - 14. ledna

• ve městě Brně u červených charitních stánků, rozpis najdete na webu dchb.charita.cz.
• zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777.
Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
• odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, u České spořitelny.
DĚKUJEME!
Tradiční sbírka na podporu Charity v roce 2020 slaví dvacet let.
www.trikralovasbirka.cz
Díky tisícům koledníků, kteří již pravidelně přináší poselství
Tříkrálové sbírky do
www.dchb.charita.cz/sbirky
domovů lidí, mohla Charita pomoci statisícům lidí v nouzi.
I díky vám – dárcům.
Přijďte slavit s námi:

www.facebook.com/trikralovasbirka

Slavnostní požehnání koledníků – 2. ledna od 14:00
Tříkrálovým koledníkům udělí požehnání otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v Katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně.
Tříkrálový koncert – 5. ledna od 18:00
Sledujte přímý přenos Tříkrálového koncertu na ČT 1. Ke dvacátému výročí sbírky
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Obrazy a litografie

Vlasty Švejdové

Josef Strubl a jeho potomci
– výstava fotografií
Když někdo zdědí po otci zálibu, mohou v tom být buď geny, nebo
osobní příklad, případně obojí. A to se může šířit i do dalších kolen. Když
si Josef Strubl z Řečkovic pořídil první fotoaparát a zvětšoval první fotky
se spolužákem Milošem Budíkem, netušil, kolik generací svého rodu tím
ovlivní. A to si k tomu ještě pořídil filmovou osmičku Admiru. Jeden syn
začal už v dětství fotografovat i filmovat, což se mu později stalo profesí,
druhý syn má fotografování jako zálibu, vnučka fotografii vystudovala.
Fotografování se věnují i další potomci. A to se nebavíme o posledních
několika létech, kdy fotografuje každý, kdo si koupí telefon.

V prosinci v Galerii Na radnici přivítáme malířku Vlastu Švejdovou,
která se představí malou ukázkou své tvorby. Známe ji jako autorku
kresleného humoru, pravidelně v minulosti přispívající do populárního
časopisu Dikobraz, ilustrátorku desítek dětských knih i učebnic.
V poslední době se hodně věnuje litografiím, uvidíme je i na této výstavě.
Její optimisticky laděné malby a kresby dodají každému dobrou náladu,
jsou krásně pozitivní, mají své kouzlo a příběh. Nádherné obrázky, plné
světla, klidu, pohody, navozují krásné pocity a vzpomínky na dětství.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 6. prosince v 17 hodin
a potrvá do neděle 15. prosince 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý
den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Za těch více než šedesát let vznikla spousta zajímavých fotografií,
ze kterých uspořádáme výstavu, jejímž základem bude šest pokrevních
autorů. K nim jako hosty přizveme ještě několik dalších rodinných
příslušníků. Můžete se přijít podívat, jak se nám podaří tuto – z jednoho
pohledu nesourodou, z optimističtějšího pohledu pestrou - směsici
skloubit. Na vernisáži promítneme i několik autorských filmů a zazpívá
Josefova neteř, brněnská šansoniérka Zuzana Zemanová. Výstavu zahájí
PhDr. Hana Dvořáková.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 4. ledna 2020 v 16 hodin
a potrvá do neděle 12. ledna 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý
den od 14 do 17 hodin. Potom do 31. ledna bude výstava otevřena na vyžádání.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz
Koncert „Rodiny hrají rodinám“

6. prosince v 17:00
v Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7

ŽÁKOVSKÝ VEČER

10. prosince v 18:00 v sále školy

Vánoční KONCERT na Sýpce

19. prosince v 18:00
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách

Srdečně zve
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Několikanásobný mistr světa ve stepu trénuje v Řečkovicích
V areálu bývalé Lachemy se
nachází taneční a stepařské studio T-Group Dance Studio, jehož
lídrem a zakladatelem je Tobiáš
Košir. Tobiáš je šestinásobným
mistrem světa v sólovém stepu,
pětinásobným mistrem Evropy,
desetinásobným mistrem České
republiky, vicemistrem celosvětové prestižní soutěže Starpower
National Talent Competition a držitelem mnoha dalších ocenění.
Požádali jsme Tobiáše Košira
o rozhovor.
Tobiáši, jak jsi se ke stepu dostal
a čím Tě tento taneční fenomén
okouzlil, že ses mu začal věnovat
naplno? Měl jsi nějaký vzor?
Ke stepu jsem se dostal ve čtyřech letech přes velkou stepařskou show
Lord of the Dance. Měli jsme doma jednu nahrávku jejich vystoupení.
Díval jsem se na ni pořád dokola a úplně mě to fascinovalo. Zaprvé ty
rytmické zvuky a zadruhé, že tanečníků bylo tak strašně moc. Bylo to
také krásně nasvícené a měli úžasné kulisy. Hlavně mě zaujal jejich
frontman Michael Flatley, který celou tu show, jak jsem se později
dozvěděl, vymyslel a nacvičil. Ten byl takový můj první velký vzor, který
mě inspiroval k sólovému stepu i k tomu, abych se dostal do čela nějaké
skupiny a vedl ji nějakým směrem.
Takže jsi řekl rodičům: „Mami, tati, já chci chodit do taneční školy?“
To bylo trošku komplikovanější. Nejdřív jsme zkoušeli, jestli by mi
nesedl třeba baseball, protože ho hrál starší bratr. Ale týmový sport nebyl
nic pro mě. Například když na mě letěl míček, tak jsem zrovna lovil brouky
nebo se kochal krásou pampelišky. A celý zápas už pro mě v té chvíli
ztrácel na důležitosti, protože já jsem si právě teď chtěl rozšířit herbář.
Můj výkon byl opravdu tragický. Když jsme zjistili, že baseball asi nebude
moje parketa, tak jako jeden z návrhů mých rodičů padl právě step. Ale
i když se mi to moc líbilo, tak jsem to dělat nechtěl, protože první, co jsem
se o stepu dozvěděl, bylo, že je to převážně holčičí záležitost. To už teď
zdaleka není pravda, ale tehdy mě to hrozně demotivovalo. V prvním roce
jsem s tím chtěl dokonce seknout. Potom jsem ale dostal příležitost, když
jsem byl vybrán na individuální trénink, na přípravu sóla na mistrovství,
a tam se to všechno vlastně obrátilo a nabralo úplně jiný směr. Začalo se
mi to strašně líbit, a od té doby už mě to nepustilo.
Jaká byla Tvoje taneční cesta až na pomyslný stepařský Olymp? Být
několikanásobným šampionem, za tím jsou určitě hodiny a hodiny tvrdé
práce.
Ono to přišlo strašně zvláštně. Pamatuji si na své první mistrovství
České republiky, které jsem vyhrál. Dodnes jsem přesvědčený, že to bylo
spíš absencí konkurence a ne mou schopností zaujmout publikum. Český
step je nastavený tak, že ve chvíli, kdy získáte první, druhé nebo třetí místo na mistrovství České republiky, tak jedete na mistrovství světa. Přijeli
jsme tam a viděli, jak funguje zahraniční konkurence. Jak se připravuje,
rozcvičuje na svoje čísla, jak to bere smrtelně vážně. Zatímco Češi tam
byli opravdu spíš jako outsideři. Když jsme tenkrát odjížděli domů, řekli
jsme si, že znovu už takhle ne. Že buďto tam přijedeme jako regulérní
hráči, anebo už tam raději příště nepojedeme vůbec. Nám to přišlo tehdy
opravdu jako velká ostuda. Ale další rok jsme se vrátili, měli jsme hodně natrénováno, byli jsme připraveni, a skutečně to neslo výsledky. Tenkrát jsem vybojoval bronzovou medaili v sólech, což mě posunulo zase
o několik příček dopředu. Byl to takový velký moment pro mě i pro celý
český step. Do té doby totiž nebylo zvykem, aby Češi vyhrávali medaile
na mistrovství světa a umisťovali se na finálových pozicích. A takhle jsme
postupovali každý rok, pokaždé jsme přidali nějaký nový prvek, něco víc
tréninku a vychytali další chyby, kterých jsme si všimli. Nakonec to došlo
tak daleko, že když jsme teď nedávno dělali nějaké sčítání, tak nám vyšlo,
že Česká republika je za posledních deset let nejúspěšnější zemí na mistrovství světa.
Kolik hodin týdně věnuješ tréninku?
O víkendech je to asi dvanáct hodin denně a přes týden to bývá tak
čtyři až šest hodin denně.
Studuješ v posledním ročníku na Gymnáziu Matyáše Lercha. Jak jde
spojit step se školou?

Se školou se to dá skloubit poměrně dobře. Naštěstí mám tolerantní
profesory, kteří ví o tom, že provozuji nějakou docela dost časově náročnou mimoškolní činnost, a jsou velice ochotní mi v některých věcech vyjít
vstříc. Já se samozřejmě snažím, abych neubíral studiu na důležitosti.
Zbývá Ti při takovém vytížení čas ještě na něco jiného? Jak relaxuješ?
Rád si poslechnu nějakou hudbu, podívám se na film, přečtu si knížku - v současné době teda hlavně literaturu k maturitě. Také jsem velký
fanoušek historie a angličtiny. Angličtina je vlastně takový univerzální
stepařský jazyk. Naše studio nabízí možnost výuky s komunikací v anglickém jazyce. V budoucnu budeme naše svěřence brát na mezinárodní
festivaly, kterých je docela hodně. Třeba právě teď se s nimi chystáme
do Bostonu, a právě proto bychom chtěli rozšířit jejich znalost angličtiny.
Narodil ses ve znamení Ryb. O lidech narozených v tomto znamení se
říká, že jsou klidní, vnímaví, citliví, rádi pomáhají ostatním. Jaký si myslíš,
že jsi učitel a trenér?
Kdybych měl ta adjektiva projít, tak třeba s tím klidem je to různé.
Záleží zrovna na tom, jak trénink probíhá. Ale určitě bych souhlasil
s ochotou pomoci. Jsem přesvědčený, že všichni mají v sobě potenciál
něco se naučit, na něčem zapracovat, zlepšovat se, ale potřebují zkrátka
popostrčit tím správným směrem. Já si učení strašně užívám, zvlášť
pokud mám skupinu, se kterou pracuji už hodně dlouho. Učení mě tedy
hodně baví a zároveň to na mě vyvíjí ten správný tlak. Vím, že mám
zodpovědnost, musím se o něco starat a nezahrnuje to jenom mě. Mám
třeba na starost dalších dvacet lidí a můj výkon potom dále ovlivňuje
i výkon těchto lidí. Zkrátka na sebe musím být tvrdý, protože neexistuje
žádná možnost, kdy bych se mohl nějakým způsobem třeba trošku ulít.
Musím být ten, kdo všechny ostatní v hodinách motivuje. Takže když to
shrnu, pedagogika s sebou samozřejmě přináší velkou zodpovědnost, ale
na druhou stranu je úžasné pozorovat, jak se ti lidé pod vaším vedením
postupně vyvíjejí a jak se mění jejich schopnosti i stepařský styl.
Dá se se stepem začít i v dospělém věku a jsou k tomu potřeba nějaké
speciální dispozice?
Se stepem se dá začít úplně kdykoliv a jediná speciální dispozice, kterou
potřebujete, je odhodlání. Když jsme tady u nás otvírali kurz pro dospělé
začátečníky, tak hodně lidí přicházelo a říkalo: „No jo, my ale nemáme
rytmické cítění, neslyšíme to a nevíme, jak se v tom máme orientovat.“
A ono na tom přitom tak úplně nezáleží. Všechno se to dá do určité míry
naučit. Jde spíš o to, aby věřili tomu, že se step můžou naučit a můžou
v něm opravdu vypadat velice hezky. A jakmile tomu člověk začne věřit,
tak už to jde samo. Jsem přesvědčený, že tanec by měl být otevřený všem,
kteří si ho chtějí zkusit, věnovat se mu třeba jen na rekreační úrovni a mít
z něho radost. Je špatné odhánět lidi přehnanými požadavky. Za první
republiky, kdy jsme měli blízko ke Spojeným státům, byl step v naší zemi
obrovsky populární. Bohužel za totality se u nás prakticky neobjevoval.
Teď zájem o step opět stoupá, začíná se objevovat čím dál víc v televizi,
v různých pořadech, vystoupeních, stepařů začíná být víc, ale je to pomalý
proces. A právě proto je důležité, abychom dokázali získat co nejvíc lidí,
tak, aby cítili tu upřímnou lásku k tomuto tanci, co máme teď my stepaři,
kteří se tomu věnujeme už nějakou dobu.
A nabízíte v T-Group i jiné druhy tance?
Vzhledem k tomu, že chceme, aby se naši svěřenci rozvíjeli komplexně, nabízíme kromě stepu pro začátečníky a pokročilé i stepovou improvizaci, techniku, taneční a pohybovou přípravku, baletní průpravu a jazz
dance. Důležitým prvkem naší výuky je kondiční a kompenzační trénink
pro všechny věkové kategorie pod vedením trenéra olympioniků Petra
Košira.
V pohádkách princezny protančí na plesech několikery střevíčky, kolik
stepařských bot už jsi protančil a máš k některým zvláštní vztah?
Přesné číslo vám bohužel neřeknu, ale je jich už několik desítek. V tom
množství bot, které zahynuly při trénincích, jsem se ztratil už asi před pěti
lety. Začínal jsem u takových těch úplně základních bot pro začátečníky
a postupně se posouval dál. Teď jsou moje nejoblíbenější španělské boty
Ruben Sanchéz Dancewear. To je takový největší vrchol stepařských bot.
Mám je nejraději, protože dávají člověku úžasnou možnost navolit si materiály, barvy a můžete si na ně nechat vyšít i jméno nebo logo. A pokud
bych měl říct, ke kterým botám mám zvláštní vztah, tak to jsou určitě ty,
ve kterých jsem poprvé vyhrál mistrovství světa v kategorii dospělých.
Teď už jsou tak poničené, že jsou nepoužitelné. Ale je to pro mě památka
na ten krásný moment. Bylo to něco, co jsme vůbec nečekali. Obvykle je
to tak, že jakmile člověk přejde do vyšší věkové kategorie, tak jdou jeho
výsledky dolů. Je tam vyšší konkurence, jsou tam starší stepaři, kteří mají
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daleko víc nastepováno a jsou zvyklí na úroveň té kategorie. Mně se tedy
podařilo vybojovat první místo, což pro mne tenkrát znamenalo strašně
moc. Od té chvíle jsem byl ve stepařském světě zapsán, jako člověk, který
český step může nějakým způsobem trošku reprezentovat.
Pracoval jsi na několika zajímavých stepařských projektech, můžeš
nám některé z nich přiblížit?
Těch projektů bylo víc. Pamatuju si, že jsem jednou třeba zkoušel step
společně se sborem. Což znamená, že máte nějakou malou skupinku
stepařů, která dělá bicí, zajistí rytmickou stránku, a do toho sbor, který
zase obstará text a melodii. Vypadalo to velice hezky a určitě bych si to
chtěl ještě někdy zopakovat. Moje maminka je sbormistryně a vede sbor
ve škole, kde učí. A právě s tímhle sborem na některých jeho koncertech
vystupujeme i my stepaři. Spojení stepu a sboru je zvláštní a působí to
téměř magicky. O letošních prázdninách jsem měl možnost spolupracovat se světoznámým švýcarským stepařem Danielem Borakem, který
mne inspiroval už jako dítě, a s dalšími dvěma špičkovými ukrajinskými
stepaři Alexandrem Ostaninem a Sergejem Ostapenkem. V americkém
Bostonu jsme stepovali sestavu, kterou vytvořil právě Daniel Borak pro
zahájení jednoho mistrovství světa. A v podstatě v tu stejnou dobu se
odehrál další projekt, na který rád vzpomínám. Šlo o předávání tanečních cen na celoamerické soutěži v New Jersey. Celou akci jsme otvírali
choreografií Alexandra Ostanina. Obě akce pro mě byly opravdu krásný
zážitek a úžasná příležitost.
Na svých stránkách máš motto: „Je skvělé, že člověk může žít to, o čem
si dříve jen snil.“ Svůj sen teď žiješ, ale čeho bys chtěl ještě dosáhnout, kam
chceš svůj sen posunout dál?
Možná teď asi odpovím otřepanou frází, ale cesta je cíl. A já věřím
v to, že moje finální odměna za celoživotní práci bude to, že uvidím svoje
svěřence, se kterými jsem kdysi pracoval, jak se zlepšují, rostou a mají už
své vlastní svěřence. Jak se postupně to, co jsem jim chtěl předat, šíří dál
na další desítky a stovky stepařů. A pokud tomu tak bude, tak budu velice
vděčný.
Děkujeme za příjemný rozhovor, přejeme hodně úspěchů na nadcházejícím mistrovství světa a držíme palce v soutěži Česko Slovensko má
talent.
S Tobiášem Koširem si povídaly Dana Filipi a Kateřina Svobodová

Jak to všechno začalo aneb inovativní přístup k třídění odpadu
na ZŠ Horácké náměstí

„Paní učitelko, znáte brněnský Institut cirkulární ekonomiky?“ ptá se mě maminka jednoho žáka ze třídy. „Mají výborný ekologický
program Cirkulární svět pro děti na základní
škole.“ „Ten jsem ještě s třídou neabsolvovala.
Budeme za něj moc rádi, předem děkujeme,“
odvětila jsem.
A tak se opravdu stalo. Po proběhnutí
tohoto výukového programu, který nakonec
k radosti všech trval tři vyučovací hodiny, se
děti konečně oficiálně staly „strážci planety“.
A své snažení vzaly skutečně vážně. Ve škole

kontrolují, jestli se zhasíná a neplýtvá se
zbytečně vodou, aby někomu jinému
nechyběla. Nosí si pití ve své láhvi, svačinu
v krabičce, papír pomalují z obou stran, než
ho vyhodí, doma prosazují nákupy s plátěnou
taškou, kamarádům říkají, že brčka a plastový
kelímek už „nefrčí“, a snaží se třídit odpad.
Své spojence našly v žákovském
parlamentu, který jim s celým snažením
pomáhá. Velkou oporou jsou i deváťáci, kteří
toho už hodně ví, a to se hodí.

Po dvou týdnech spolupráce s paní učitelkou
Irenou Procházkovou, koordinátorkou EVVO,
jsme vypátrali, že nám může velmi pomoct úřad
v Řečkovicích, konkrétně oddělení životního
prostředí. A tak se celá 3. A společně s velkými
kamarády „deváťáky“ vydala na výpravu
na úřad, kde vyzvedla tašky se suchým zipem
na třídění odpadu. Společně je pak roznosili
do jednotlivých tříd po celé škole. Všichni se
radovali, že právě třídění skla, plastu, papíru
i vybitých baterií může být nejen užitečné, ale
i estetické.
Třeťáci si pak ještě domluvili, aby pro
ně jejich starší spolužáci nachystali hodinu
prvouky, kde se chtějí více dozvědět o době
rozpadu některých látek. „Rodiče říkali, že
žvýkačka nalepená na chodníku se prý rozkládá
50 let,“ řekl jeden žák. „A co třeba pohozený
mikrotenový sáček nebo plechovka?“ ptal se
další. „Už se moc těšíme, až se dozvíme další
podrobnosti,“ říkali ostatní.
Velmi děkujeme obci za zprostředkování
podpory pro estetické třídění odpadu,
děkujeme rodičům, že nám pomáhají a mají
skvělé nápady, děkujeme Institutu cirkulární
ekonomiky za jejich program Strážce planety
a blahopřejeme jim k vítězství v projektu
Cirkulární doprava v Brně s efektivním využitím
bioodpadu.
Mgr. Petra Mendlová, třídní učitelka 3. A
ZŠ Horácké náměstí
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DDM Helceletka

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO

Gromešova 1 – Kubova vila

M: +420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

Pobočka Frikulín
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463
Poslední volná místa v kroužcích:
Mladý da Vinci
Výtvarný kroužek je určen pro všechny děti, které mají zájem
o netradiční výtvarný projev a výtvarné umění. Inspirací jsou pro
nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem
v průběhu lekcí přiblížit experimentální a netradiční tvorbu,
která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším
cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci
nových dovedností a rozvoj kreativity a zájmu o umění. Důraz
je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí
atmosférou.
Termín pondělí 13:30 až 15:00, M. Bláha 775 389 299,
blaha@helceletka.cz
Škola vaření 1
Zájmový kroužek je určen pro děti a náctileté, kteří mají rádi jídlo
a jeho přípravu. Děti si v kroužku vyzkouší, jaké to je pracovat
jako šéfkuchař, cukrář či pekař. Naučí se nové kuchařské techniky
a dovednosti nebo se v nich jen zdokonalí. Každý týden na děti
v mezičase během vaření čeká v kroužku také pohybová,
desková nebo jiná originální hra. Kroužek je vhodný jak pro děti,
které jsou nadšenými začátečníky, tak i pro pokročilé kuchaře
a kuchařky. Cena kroužku je zvýšena z důvodu používaní
kvalitních a poctivých surovin při tvorbě jídel.
Termín úterý 16:15 až 18:15, Z. Tušková 721079626,
tuskova@helceletka.cz
Recykláček
Děti se v zájmovém kroužku seznámí s původem potravin,
podrobně nastudují historii surovin, které využíjí v rámci
kroužku, a naučí se připravovat kvalitní jídla. V kroužku se
budou učit trpělivosti, zjistí také, že vše (i jídlo a vyrábění)
potřebuje svůj čas. Naučí se využívat suroviny beze zbytku, aby
nedošlo k zbytečnému plýtvání jídlem. V zájmovém kroužku
děti nakouknou pod pokličku také environmentální výchově,
vyzkouší si např. výrobu ekologického obalového materiálu,
přírodní kosmetiky, ozdobných věcí z materiálů, které by jinak
skončily v koši. Dozví se také mimo jiné, co znamená filozofie
„zero waste“ a jak se k ní přiblížit.
Termín čtvrtek 13:30 až 15:00, Z. Tušková 721079626,
tuskova@helceletka.cz
NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE:
Krásná a fit po porodu
Toto cvičení nabízím jako speciální cvičení pro maminky
po porodu, zaměřené na břišní svaly, zejména rozestup
břišních svalů (diastázu), posílení pánevního dna a hlubokého
stabilizačního systému, cvičení zad a zlepšení celkové kondice,
přizpůsobené na míru každé cvičence. S cvičením je dobré začít
co nejdříve po porodu, aby se tělo dostalo do formy. Po porodu
je důležitý vhodných výběr cviků a důraz je kladen na správnost
provedení cviku. Důležitým aspektem je také pravidelné
opakování cviků. Začínáme v lednu.
Vede: Dita Pivoňková 608 450 484, pivonkova.dita@centrum.cz
Akce v prosinci:
Adventní dílna - Voňavé Vánoce, sobota 7.12. 9:30-12:00
Na akci si vyrobíte dárečky pro sebe i vaše blízké. Odlejete si
vlastní voňavé mýdlo a naučíme se dělat lahodný pečený čaj,
který vás zahřeje v chladném počasí. Čeká na vás příjemná
atmosféra, předvánoční ladění a spousta originálních zážitků.
Těšit se na vás bude Ivča.
Adventní dílna - Tvořivé Vánoce, sobota 14. 12. 9:30 až 12:00
Druhá vánoční dílna se ponese v duchu vánočních ozdob
z papíru, látky, plsti a dalších materiálů a výroby svíček. Vytvořené
drobnosti se stanou milou ozdobou vánočního stromečku
a svíčky rozzáří dlouhé zimní večery. Těšit se na vás bude Ivča.
Bližší informace na webu.

ZIMNÍ PROHLÍDKA VOZU
249,Celková kontrola vozu:

podvozek, brzdy, provozní kapaliny,
osvětlení, baterie, pneu, kontrola
platnosti STK. Návrh postupu
zjištěných závad.

včetně DPH

Akce platná do 31. 12. 2019.

PE R MA N E N T N Í

10%

V Ě RNOSTNÍ SLEVA

na další servisní práce CARTec SUZUKI pro zákazníky účastnící se výše uvedené akce.

Placená inzerce

19.12.2019

14:00 - 16:00

Vánoční
JARMARK
ZŠ Horácké náměstí 13
zvání jsou

RODIČE A VŠICHNI PŘÁTELÉ ŠKOLY

Bude možné zakoupit
výrobky žáků naší školy
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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Adventní koncert – Petr Kostka, Zdeněk Plech, Magda Vitková
Sbor Páně Církve československé husitské v Řečkovicích je místem,
kde se především konají každou neděli bohoslužby, vyučuje se
náboženství a pro děti je zde každé úterý a čtvrtek otevřen volnočasový
klub Jonáš. Tento sbor je i zároveň místem, kde se uskutečňují kulturněmisijní akce v podobě koncertů, divadel či výstav. Jednou z takových akcí
jsou tzv. vánoční, resp. adventní koncerty, které spojuje osoba Zdeňka
Plecha, sólisty Národního divadla v Praze, který je od svého narození
členem zdejší náboženské obce. V rámci těchto koncertů jsme mohli
vidět a slyšet např. Bohumila Matuše, Martinu Kociánovou, Pavla Kamase,
pěvecké uskupení IL BOHEMO a řadu dalších interpretů.
Jak patrno, stalo se zvykem, že v rámci
těchto koncertů vystupují zajímaví hosté. Letos
je to především člen Divadla na Vinohradech
Petr Kostka, kterého známe z divadelních
představení, filmů i z televize. Na filmovém
plátně, v televizi a v rozhlase se Petr Kostka
objevuje již přes padesát let. Pro film byl
objeven koncem 50. let, kdy ještě studoval
na DAMU, režisérem Jiřím Krejčíkem, který mu
svěřil role ve filmech Probuzení a Vyšší princip.
V roce 1960 získal angažmá v Městských
divadlech pražských (1960–1974). Zde ztvárnil v současném i klasickém
repertoáru řadu postav temperamentních mladíků (Řek Zorba, Rozhodně
správná koupel). V roce 1974 přešel do Národního divadla (1974 – 1994).
Zde hrál už kromě lyrických postav i komické a charakterní role (Soud
lásky, Naši furianti, Hamlet, Vévodkyně valdštejnských vojsk). Od roku
1994 je členem souboru Divadla na Vinohradech. Své herecké kvality
potvrdil například i v televizním seriálu Četnické humoresky, v němž
ztvárnil postavu velitele pátračky Šiktance. V roce 1989 byl oceněn
titulem zasloužilý umělec. V roce 2003 pak získal Cenu Thálie za roli
Hermana ve hře Smíšené (po)city, v roce 2004 mu byla udělena tatáž cena
za celoživotní mistrovství v dabingu a v roce 2018 obdržel Cenu Thálie
2017 za celoživotní činoherní mistrovství.
Dalším hostem koncertu bude Magda
Vitková, sólistka zpěvohry Městského divadla
Brno, kterou můžeme znát z hlavních rolí
v operetách Veselá vdova, Netopýr, Orfeus
v podsvětí nebo z vedlejších rolí v muzikálech
Čarodějky z Eastwicku a Cikáni jdou do nebe.
Je stálým hostem operních a operetních scén
v Plzni, Olomouci a Ústí nad Labem. Zároveň se
podílela na projektu MY 2 opera.

POHÁDKA PRO DĚTI:
„JAK PEJSEK A KOČIČKA CHYSTALI VÁNOCE“
Stalo se již tradicí, že v době adventní bývá ve Sboru Páně CČSH
uvedena pohádka pro děti s vánoční tématikou. V letošním roce dětem
a jejich rodičům zahrají pohádku herci z brněnského divadla Radost.
Pohádkový příběh je inspirován knihou Josefa Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce. Příběh je o tom, jak pejsek a kočička zdobili v lese
vánoční stromeček, jak psali dopis Ježíškovi, jak se jim zdál vánoční sen,
jak vyzkoušeli všelijaké vánoční zvyky, jak viděli zlaté prasátko – a jak
krásně oslavili Štědrý večer i s nezbedným kamarádem zajícem.
Představení bude uvedeno ve Sboru Páně CČSH na ul. Vážného 6,
Brno-Řečkovice, dne 14. 12. 2019 v 16.00 hodin. Doporučený dar při
vstupu je 80 Kč. Po představení bude následovat vánoční tvoření a hry
v klubu Jonáš.
Mgr. Šárka Chytilová, farářka NO CČSH Brno-Řečkovice

Pro ty, kteří chtějí více informací o Zdeňku
Plechovi, můžeme říci, že od roku 2006 je stálým
hostem Canadian Opera Company v Torontu,
kde se představil v inscenacích Verdiho Dona
Carlose, Belliniho Normy, Bergova Vojcka,
Beethovenova Fidelia, Dvořákovy Rusalky či
Janáčkovy opery Z mrtvého domu. V roce 2006
účinkoval při slavnostním při otevření nového
torontského centra Four Seasons Center
ve Wagnerově Prstenu Nibelungově (Fasolt
ve Zlatu Rýna a Hagen v Soumraku bohů).
V prosinci 2006 debutoval v Berlínské státní opeře (Král ve Verdiho
Aidě). V letech 2007 a 2010 se představil v Arizona Opera ve Phoenixu,
USA (Pucciniho Bohéma a Mozartova Kouzelná flétna). Bohatý je
i jeho koncertní a oratorní repertoár (Dvořákovo Stabat Mater, Verdiho
Requiem, Bachovo Vánoční oratorium aj.), s nímž procestoval řadu zemí
a spolupracoval s předními tělesy v Německu (Bamberger Symphoniker
– Bayerische Staatsphilharmonie), Francii (Orchestre National de France),
Japonsku (Gunma Symphony), Anglii (BBC Symphony Orchestra London),
Brazílii a v dalších zemích. Podílel se na nahrávkách Janáčkových
oper Příhody lišky Bystroušky (BBC), Výlety pana Broučka (Deutsche
Grammophon, nejlepší operní nahrávka roku 2009) a Dvořákova oratoria
Stabat Mater (Sony Classical). V roce 2008 natočil své první sólové
CD s Biblickými písněmi Antonína Dvořáka (BBC). Účinkoval rovněž
v pražské produkci muzikálu Cats (nominace na Cenu Thálie 2004) a sám
dva muzikály zkomponoval (Marnotratný syn a Kazatel). Zdeněk Plech je
držitelem ceny Komerční banky za nejlepší výkon na jevišti Národního
divadla za rok 2005. V roce 2019 byl nominován na Cenu Thálie v oboru
opera za roli Chrudoše v opeře Libuše.
Asi je podezřelé, že jsme doposud nenapsali nic o samotném
adventním koncertu. Program je totiž překvapením. Snad můžeme
prozradit, že v průběhu večera zazní nejen klasický repertoár, nýbrž
i muzikálové melodie, a že se nevyhneme ani vánoční tématice.
A v neposlední řadě uslyšíme i perly z pokladnice prozaické literatury či
poezie. Ostatně, mimořádná umělecká úroveň našich hostů garantuje
jedinečný kulturní zážitek.
Adventní koncert se bude konat ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6
v Řečkovicích v úterý dne 17. 12. 2019 v 19:00 hodin.
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 200 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu
Centrum křesťanské kultury.
Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica

DDM Helceletka

Pobočka DOMINO

Kořískova 16, Brno-Řečkovice

domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059

Srdečně zveme na tyto akce:
VÁNOČNÍ DÍLNY
SOBOTA 14. 12. 2019, 9:30-12:30
Vánoční tvoření plné tradičních i netradičních kreativních technik.
Zdobení a příprava vánočních výrobků a dárečků.
V plánu máme speciální svítící stromečky, přáníčka a novoročenky,
baňky a ozdoby, jednoduché tvoření pro menší děti.
Náročnější techniky pro školáky a větší děti.
Dílnu je možné navštívit i s menšími dětmi cca 3-4 roky
s doprovodem. Přihlášení a rezervace místa na webu nebo
viz kontakt. Informace: Jana Podzemná, 725 803 059,
domino@helceletka.cz. Cena: 200 Kč
V případě zájmu o více kusů výrobků příplatky dle ceníku,
u nejmenších dle délky pobytu cenu upravíme dle délky pobytu.
POLOLETKY S TOČENÍM NA KRUHU
PÁTEK 31. 1. 2019, 7:30-16:00
Oblíbená akce pro školáky o pololetních prázdninách.
Výtvarné a keramické tvoření s točením na kruhu.
Více info a rezervace na www. Obědy zajištěny. Cena: 400 Kč
Na akce se prosím rezervujte předem.
Více informací: www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz
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PLACENÁ INZERCE
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech,
plotů aj. tapetování, zednické práce, sádrokartony, podlahy. Platba
hotově=Sleva 250 Kč! Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316
MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, Michal Kubový,
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu.
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, Banskobystrická 34, Tel. 607 969 892
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita
Tel. 606735151
HODINOVÝ MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
MED lesní od včelaře dovezu až domů 170 Kč/kg. T: 728657361
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel: 797 676 748
KOUPÍM RD v Brně. T: 603 911 494
KOUPÍM garáž zn. spěchá, Tel: 724 660 692
Trafika v Medlánkách u vozovny DPmB přijme prodavačku
na výpomoc, nejlépe důchodkyni. 2-3 dny v týdnu.
Praxe, výhodou. Tel.: 608223345
KOUPÍM BYT 3+1, 4+1 v Řečkovicích, nejlépe ulice Renčova,
Kremličkova (není podmínkou) OV nebo družstevní.
Nabízím solidní jednání, platbu v hotovosti do ceny 6 mil. Kč.
Kontakt: paní Dlouhá, tel.: 737 944 875, email.: jit9@email.cz
BEATRICE kosmetický salon, NOVĚ otevřeno, Vážného 15,
Brno-Řečkovice. Nabízíme: * Kosmetické ošetření – 13 druhů.
*Epilace Lyconem – bezbolestná epilace australskými vosky.
*Laser Orionis – konzultace, ošetření – jizvy, strie, akné…
SLEVA 150 kč při 1. kosmetickém ošetření nad 500 Kč.
Diamant. dermabraze nebo fotonová terapie v každém ošetření
v ceně. Vzorky kosmetiky ALCINA při každé návštěvě.
Objednávky na T: 603 717 258, email: dofkova9@seznam.cz
www.salon-beatrice.cz
Kosmetika, pedikúra, Vážného 21, Řečkovice T: 775 139 840
HLEDÁME byt ke koupi – pouze Řeč. a Medl. T: 604126970
ELEKTRIKÁŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,
hromosvody. Tel: 608 850 834

Noc sokoloven u nás v Řečkovicích
28. září 2019
Naše tělocvičná jednota se Noci
sokoloven letos zúčastnila poprvé.
Připravili jsme program pro děti
i dospělé, na své si přišli i senioři.
Kromě cvičení se každou sudou hodinu
konala komentovaná prohlídka prostor
sokolovny, návštěvníci se mohli dozvědět
spoustu zajímavých informací z historie
naší jednoty a také zhlédnout prostory
sokolovny, které nejsou při běžném
cvičebním provozu přístupny.
Odpoledne bylo věnováno především
dětem.
Tělocvična
se
proměnila
v jeden velký sportovní areál. Jednak
probíhala
dobrodružná
výprava
po stopách lva Aslana, kde děti plnily různé
úkoly na stanovištích a za splnění všech úkolů (5 sportovních – různé
přelézání, prolézání, skákání, trefa na cíl - a 5 vědomostních – znalost
přírody, 3D paměť - zabrousily i do pohádky) získaly odměnu (z materiální
podpory ČOS). Dále si mohly vyzkoušet různé sportovní atrakce (kruhy,
hrazdu, jednokolky, skákání přes gumu, šplh s pomocí úvazku). Ale
jednoduché to neměli ani rodiče. Snažili jsme se zapojit do sportování
nejen maminky a tatínky, ale i babičky a dědečky. V podvečer se
v malé tělocvičně sešly především ženy, ty si zacvičily aerobik a následně
jógu pod vedením zkušených cvičitelek. Na pódiu souběžně probíhala
střelba z luku. Pod vedením zkušených trenérů si mohli střelbu vyzkoušet
dospělí, starší děti, ale i ti nejmenší. Večer patřil turnaji ve volejbale
dospělých a seniorů.
Po celou dobu akce bylo připraveno v „pekle“ občerstvení. Akce
se celkem zúčastnilo 51 dětí, 68 dospělých a 15 seniorů. V průběhu
odpoledne jsme vytvořili několik „živých obrazů“ na téma „Den v Sokole“.
S některými odvážnými jsme také vytvořili lidskou pyramidu na téma
„My se výšek nebojíme!“
Ze strany veřejnosti máme samé kladné ohlasy. V šatně byl položen
sešit, do kterého nám mohli všichni napsat jakýkoli poznatek, přání či
pozdrav, ale i kritiku. Sešit se dme pýchou samých krásných slov ze strany
dětí i dospělých, ba dokonce se slovy, že se těší na další ročník.
Irena Zahrádková, Eva Janovská

Vlčí stopa pětačtyřicetiletá
V listopadu uplynulo 45 let od chvíle, kdy se první holky a kluci se
zájmem o přírodu a oddílovou činnost sešli na prvních schůzkách. Pro
oddíl je 45 let slušný věk, a tak jsme se rozhodli uskutečnit setkání členů
a přátel oddílu všech oddílových generací, abychom si popovídali,
zavzpomínali, zahráli tradiční oddílové hry, zazpívali oddílové písničky.
Ve velkém stanu-celťárně-byly vyskládány všechny kroniky, které během
činnosti vznikly. Při jejich prohlížení se účastníkům vybavovaly dávno
zapomenuté zážitky z táborů i celoroční činnosti. V příjemně vytopené
klubovně byly ke zhlédnutí staré filmy z akcí. A ještě malý ohňostroj
a kousek slavnostního dortu od Kaa a zase někdy příště. Třeba už za měsíc
na Slavnosti slunovratu.

Uspávání broučků
Ve čtvrtek 24. října v podvečerních
hodinách byla pro naše rodiče a jejich děti
připravena společná akce s názvem „Uspávání
broučků a berušek s lampionovou procházkou“.
Na zahradě se sešly v hojném počtu celé
rodiny: od miminek v kočárcích až po babičky
a dědečky. Děti předvedly tematické pásmo
plné pohybu a písniček. Společně před zimou
uložily ke spánku vlastnoručně vyrobené
broučky a berušky a v dlouhém průvodu se
vydaly posvítit všem ostatním zvířátkům,
která se na zimu zahrabávají do listí a větví.

Bg

Po návratu z lampionové procházky zpět
na školní zahradu čekalo na děti překvapení.
Obdržely vstupenku v podobě velké perníkové
kytičky a ta jim umožnila vstup do skutečného
podzimního kina. Dvě kreslené pohádky se
zimní tématikou a společné zpívání uspávanek
bylo určeno jak broučkům na zahradě, tak
i všem dětem, které se této akce zúčastnily.
Za velmi pěkný a emotivní průběh celé akce
patří poděkování nejen zaměstnankyním naší
MŠ, ale také ochotným rodičům, a samozřejmě
i dětem.
Mgr. Romana Kračmerová,
ředitelka MŠ Brno, Kárníkova 4
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Večer plný světýlek a dětských úsměvů

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?
Sportovní program na PROSINEC:
Badminton – 5. liga smíšených družstev (Yonex aréna v Jehnicích)
8. 12. BC SmartLife Řečkovice, VSK VUT Brno,
Sokol Tuřany a SKP Kometa Brno 14:00 -19:00 hod.

Městský areál – Vodova

V neděli 10. listopadu u příležitosti svátku svatého Martina nám
Řečkovice rozzářily lampiony. Lidovci ve spolupráci s Farností sv. Vavřince
totiž pořádali již devátý Svatomartinský průvod. Stalo se krásnou tradicí,
že celý průvod zahajuje scénka v podání divadelního spolku Evžen.
Letošní představení bylo věnováno 30. výročí svatořečení Anežky České.
Všichni jsme si tak mohli připomenout tento důležitý moment naší
historie a také tři desítky let svobody. Počasí nám přálo, a bezmála 200
dětí se i letos dočkalo příjezdu sv. Martina, který se i s koněm po cestě
přidal k průvodu. Po návratu se malí poutníci mohli těšit z teplého čaje
a jejich dospělý doprovod z ochutnávky mladých vín.
Petr Bořecký, člen zastupitelstva MČ

Řečkovické posvícení 2019
Tento rok je to již 119 let od znovuvysvěcení řečkovického kostela
sv. Vavřince, a i letos místní ukázali, že si tuto slávu umí pořádně užít.
Řečkovičtí i přespolní to na Orláku pořádně oslavili.
Vše začalo slavnostní mší svatou, kde jsme mohli mimo jiné obdivovat
řečkovické páry, které se účastnily mše v tradičních řečkovických krojích.
Celé veselí se odpoledne přesunulo na Orlák, kde si na své přišli zástupci
všech generací. Například pro ty nejmenší si orlové ve spolupráci
s farností, místními skauty, městskou policií a aktivní zálohou Armády
ČR připravili soutěžní disciplíny. Všichni přítomní si mohli prohlédnout
povedenou výstavu k výročí 110 let Orla nebo si poslechnout cimbálovou
muziku v podání skupiny Jánoch. O taneční vystoupení se postaraly
sokolské krojované děti z oddílu Pampelišek a celou slavnostní atmosféru
dokreslovala ochutnávka vín a vydařené počasí. To, že Orlové obvykle
umějí dobré počasí zařídit, potvrdil i Petr Roháček, který již řadu let
pomáhá s organizací akce. „Na posvícení vždy rád pomůžu, a nezažil jsem
tady, že by některý rok bylo škaredé počasí.“ „A letos se to opět vydařilo,“
dodal s úsměvem Petr Prokš, který i tentokrát připravoval soutěže pro
děti.
Nachystat celé posvícení zabere hodně času, ale díky pomoci většiny
řečkovických spolků, podpory městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora a nemalému úsilí a času dobrovolníků se celá akce vydařila. A já
jsem hrdý na to, že v Řečkovicích tuto akci máme. Nejen díky ní se zde
cítím být doma.
Za Orel Řečkovice
Petr Bořecký, člen zastupitelstva MČ

Basketbal (nová hala)
– EuroCup women
4. 12. v 19.00 hod. KP Brno (ČR) : Elitzur Ramla (IZR)
– ženská basketbalová liga
7. 12. v 15.30 hod. KP Brno : Hradec Králové
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
14. 12. VK KP Brno : Frýdek-Místek 18:00 hod..
Házená – extraliga mužů (stará hala)
14. 12. SKKP Brno : Lovosice 15:00 hod.

STALO SE:
Basketbalistky KP Brno přišli
ve vítězném utkání eurocupu
women podpořit také členové
Městského divadla Brno
(mimo jiné i režisér Stano Slovák a populární herečka Hanka Holišová)

Termínovou listinu na měsíc LEDEN zasílejte nejpozději do 6. 12.
na adresu foltyn.r@volny.cz

Všem sportovcům, trenérům i sportovním funkcionářům
přeji hezké prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Richard Foltýn – člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu
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