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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LISTOPAD 2014

Vážení spoluobčané,
máme za  sebou komunální i  senátní volby. Zvolili jsme si nové a  staronové zastupitele městské části  
i města Brna, zde na severu města i svého zástupce v Senátu Parlamentu České republiky. 

Z  pozice stávajícího starosty (nové vedení městské části bude zvoleno po  redakční uzávěrce tohoto  
vydání ŘEČI, pravděpodobně na začátku listopadu) bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste k volbám 

přišli a projevili tak svůj zájem o dění v našem městě a naší městské části. Poděkovat chci pochopitelně také všem, kteří mne 
a kandidáty sociální demokracie podpořili, ať už plně, zaškrtnutím volební strany, nebo spíše symbolicky, zaškrtnutím jednot-
livých jmen. Takto výrazná podpora zároveň znamená velkou odpovědnost a důvěru, kterou se budu snažit nezklamat.

V  tomto čísle zpravodaje tedy naleznete mj. informace o  zvolených zastupitelích. Nové vedení městské části a  další  
podrobnosti vás čekají v prosincovém vydání.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Bořecký Petr KDU-ČSL

Černý René, Mgr. ANO 2011

Filipi Dana ODS

Foltýn Richard ODS

Fryc Vladimír, Ing. ČSSD

Gardáš Oldřich KDU-ČSL

Gut Marek, Ing. SN

Janovská Eva SN

Koláčný Ivan, RNDr. KDU-ČSL

Kugler Josef KSČM

Mašek Ivan, doc. Ing. CSc. ČSSD

Musil Vladislav, Prof. Ing. CSc. ANO 2011

Vážení spoluobčané, 
přinášíme vám seznam členů nově zvoleného zastupitelstva 
naší městské části s uvedením strany nebo hnutí, za které kan-
didovali v komunálních volbách konaných ve dnech 10. – 11. 
října 2014. Nové vedení městské části (starosta, místostaros-

tové a  členové rady) budou zvoleni na  ustavujícím zasedání 
zastupitelstva v  průběhu listopadu 2014. Výbory zastupitel-
stva, komise rady a redakční rada budou ustanoveny rovněž 
v průběhu listopadu 2014. 

Nekovář Vítězslav, Ing. ČSSD

Otčenášek Martin, Ing. ČSSD

Pivoňková Dita, Mgr. TOP 09

Pospíšil Oliver, Ing. ČSSD

Prchal Jiří KDU-ČSL

Růžička Jiří, Ing. SN

Struž Daniel, Ing. ANO 2011

Viskot Marek, Mgr. Bc. ČSSD

Vít Ondřej, Mgr. TOP 09

Vystrčilová Lenka ANO 2011

Zelinková Vlasta, Ing. ČSSD

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.  
s využitím: http://www.volby.cz/ 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014
Nově zvolení členové Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

na volební období 2014-2018
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Poděkování  občanům
Srdečně děkuji všem spoluobčanům z Řečkovic a Mokré 
Hory, kteří v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 
podpořili svými hlasy naši společnou kandidátku KDU- 
ČSL a Moravanů.

Jiří Prchal, lídr kandidátky

63. schůze RMČ se konala 8. 10. Rada:
• schválila potřebná rozpočtová opatření,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – září 2014,
• schválila plán inventur na  rok 2014 a  jmenovala hlavní inventarizační  

komisi,
• projednala vyúčtování letošních Vavřineckých hodů,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 2014,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na  rekonstrukci 19 bytových jader  

v domech na ulici Žitné a Novoměstské nabídku společnosti Moravostav 
Brno, a. s., Maříkova 1, Brno, schválila smlouvu s  uvedenou společností 
na plnění této zakázky,

• schválila vzor dohody o způsobu rozúčtování služeb poskytovaných s ná-
jmem bytu, které budou uzavírány s nájemníky obecních bytů,

• projednala další bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• schválila smlouvu o dílo s firmou Vladimír Matěja – GRANA, s. r. o., Kunětic-

ká 2, Praha, na rekonstrukci oplocení dětského hřiště na Novém náměstí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. F.

InfoRMace ÚMČ
Zpráva z 63. schůze RMČ Vítání občánků

V sobotu 27. září se uskutečnilo v pořadí již šesté vítání občánků naší měst-
ské části. Pan starosta přivítal na radnici celkem 18 chlapečků a 9 děvčátek, 
kteří se narodili v  tomto a  v  loňském roce. Jak už to bývá při této novodo-
bé slavnosti, zúčastnilo se jí kromě rodičů s malými oslavenci mnoho dalších 
hostů, sourozenci, prarodiče a  další příbuzní, kteří zaplnili zasedací sál rad-
nice. Po  přivítání občánků panem starostou zahrál žák SZUŠ Universum Ja-
kub Smékal na klávesách krátkou skladbu, po které následoval zápis rodičů 
našich oslavenců do pamětní knihy. Následně pan starosta s místostarostou 
popřáli rodičům všechno nejlepší, maminky dostaly krásnou růži, na památ-
ku převzali rodiče pamětní list, pamětní stříbrnou medaili, vyraženou speci-
álně pro tuto příležitost, poukaz do  sportovního areálu Družstevní, poukaz 
od plaveckého klubu ROSNIČKA, Brno-Lesná, a konečně pro malé oslavence 
také krásnou plyšovou hračku. Po skončení slavnostního přivítání měli rodiče 
možnost se vyfotografovat s panem starostou a rovněž vyfotografovat malé 
oslavence spolu s rodinnými příslušníky ve slavnostních prostorách radnice, 
k fotografování mohli využít vyřezávanou kolébku, která byla pro tyto účely 
radnicí zakoupena. 

V uplynulém volebním období, kdy bylo vítání občánků obnoveno, bylo 
v  letech 2012 – 2014 přivítáno starostou městské části Mgr.  Markem Visko-
tem celkem 155 dětí, z toho 90 chlapečků a 65 děvčátek. Mezi oslavenci byla 
v uplynulém období i dvakrát dvojčata. 

Na závěr mi dovolte poděkovat za vstřícnost a osobní pomoc při zajišťo-
vání vítání občánků všem, kteří se na tom aktivně podíleli, tedy pracovníkům 
úřadu městské části a voleným zastupitelům i dalším spolupořadatelů. Všem 
malým oslavencům přejeme šťastný a krásný život v naší městské části, aby 
vyrůstali ve zdraví, ve spokojené a harmonické rodině a společnosti. 

Termín příštího Vítání občánků bude uveden v prosincovém čísle tohoto 
zpravodaje.

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.,  
místostarosta

Vážení a milí občané,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za  Vaši projevenou důvě-
ru ve  volbách. Oproti minulému volebnímu období  jsme ztratili jeden  
mandát, což nás vede k zamyšlení a otázkám, jakým způsobem prezento-
vat naši práci pro Vás či co změnit.  Přesto se nadále budeme snažit hájit 
především Vaše zájmy, a to ještě s větším nasazením a otevřeností k Vám.

Členové místní organizace TOP 09 

Poděkování
Místní sdružení Občanské demokratické strany v Řečkovicích a Mokré 
Hoře děkuje voličům, kteří se v uplynulých volbách do Zastupitelstva 
města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
rozhodli podpořit kandidáty Občanské demokratické strany.

Místní sdružení ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

Vážení spoluobčané,
velice si vážíme Vaší účasti při komunálních vol-
bách a děkujeme za podporu, kterou jste našemu 
Sdružení nestraníků svými hlasy projevili. Teprve 
povolební vyjednávání  však ukáže, do  jaké míry 
nám bude umožněno prosadit naše cíle. 

Vámi zvolení zastupitelé  
Jiří Růžička, Marek Gut a Eva Janovská

ŽeLeZnÁ SoBoTa
Kdy? – sobota 22. 11. 2014 (celý den)
Proč? – PODPOŘÍTE ŘEČKOVICKÉ HASIČE
Jak? – v  případě, že máte doma nepotřebné kovy a  chcete  
podpořit hasiče v Řečkovicích, ozvěte se nám, prosím, předem 
na tel. čísle: 724 90 76 85 (starosta sboru)  
nebo e-mail: hsbrnoreckovice@email.cz
www.hasicireckovice.webnode.cz

Děkujeme!

otevírací doba hřbitovů  
v období Památky zesnulých

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organiza-
ce, oznamuje úpravu otevírací doby hřbitovů v období 
Památky zesnulých, která je stanovena ve dnech 24. 10. 
2014 – 2. 11. 2014 od 7:00 do 19:00 hodin. Informace 
o tomto opatření je zveřejněna na webových stránkách 
příspěvkové organizace http://www.hrbitovybrno.cz.

Ing. Irena Sklenářová  
Odbor životního prostředí MMB
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Řečkovické posvícení 2014

Pouhý jeden den po  konání letošních komunálních voleb, v  neděli  
12. října, proběhlo ve sluncem zalitém sportovním areálu řečkovického Orla 
při Medlánecké ulici tradiční „Řečkovické posvícení“. 

Nezasvěcený člověk, který šel kolem, mohl mít dojem, že se jedná o osla-
vu volebního výsledku. Ve skutečnosti to však byla již dlouhodobě plánovaná 
akce, zaměřená na  relax a  pobavení všech věkových skupin. Během celého 
odpoledne si do prostoru restaurace, sportovišť a přilehlé zahrady gymnázia 
našlo cestu více než 500 lidí, z toho minimálně 150 dětí. Měli se totiž na co 
těšit. Stejně jako v uplynulých letech byly pro malé připraveny soutěže, díl-
ničky a  nakonec také (po  menších problémech) alespoň provizorní skákací 
hrad (nebo spíše velká matrace). Po pěti letech se posvícení neslo ve znamení 
folklóru, což bylo patrné už z přítomnosti krojovaných párů v kostele. Vůbec 
poprvé se řečkovickým občanům představila celá kolona krojovaných v no-
vých řečkovických krojích.

Dospělí tím pádem jistě ocenili živou hudbu v podání cimbálové muziky 
Kyničan, taneční vystoupení krojovaných a mnoho dobrého k jídlu a pití. Dět-
ský smích a veselý ruch, nesoucí se do dálky, byl známkou toho, že zde nuda 
rozhodně nebyla. Při rozhovorech jsem nenarazil na jediného člověka, který 
by zde byl nespokojen. Jak bylo již v úvodu zmíněno, ke zdaru akce přispělo 
velmi krásné, téměř letní počasí.

Zbývá jen jmenovat všechny ty, kdo se na velmi zdařilém letošním podni-
ku podíleli. Kromě pořádajícího Orla a farnosti to opět byli mladí z řad KDU-Č-
SL a skautů. Letos také  musíme poděkovat krojovaným ze Sokola, kteří pro-
gram výtečně obohatili. Všem veliký dík.

Jiří Prchal

Díky haSIČůM
Touto cestou nám dovolte poděkovat za krásně prožité dopole-

dne v  požární stanici Lidická, kterou jsme díky ochotné mamince 
mohly s dětmi navštívit. Děti měly možnost prohlédnout si veškeré 
vybavení hasičského auta, potěžkat příslušenství, které musí hasiči 
při zákroku nést s sebou, a samozřejmě si vyzkoušet posezení v ha-
sičském autě, mohly si také nasadit helmu, čímž se z  nich na  oka-
mžik mohli stát malí požárníci a požárnice. Na rozloučenou jsme si 
poslechly hasičskou sirénu. Všichni - tedy děti i učitelky - odcházely 
s nezapomenutelnými zážitky a těšíme se na další návštěvu.

Ještě jednou moc děkujeme!
Děti a učitelky z Mateřské školy Brno, Novoměstská 1 

Bc. Marie Jelínková, ředitelka MŠ

oznámení MUDr. Ivanky Pliskvové
Oční ordinace MUDr.  Ivanky Pliskvové byla přemístněna do  Králova 

Pole, na roh Palackého třídy 39 a ulice Svatopluka Čecha 2 v Králově Poli. 
Kontaktní údaje: tel. 549 271 021, email: pliskvovai@volny.cz. 

MUDr. I. Pliskvová
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Vážení čtenáři, ráda bych Vás pozvala na nevšední listopadovou vý-
stavu malířů Jany Hejlové a  ing. arch. Libora Bauera, která se uskuteční 
ve dnech od  14. 11. do 23. 11. 2014 na radnici. Vernisáž proběhne 14. 11. 
v 17:00 hodin.

S  paní Janou Hejlovou jsem se seznámila díky jejímu obrazu, který 
jsme s  manželem dostali jako svatební dar. Oslovil nás svou jemností, 
barevností a zajímavým provedením. A zaujal nás natolik, že jsme začali 
vyhledávat její výstavy, což nebylo vždy jednoduché, neboť paní Jana, 
která učí na ZUŠ a má malování jako koníček, své výstavy příliš nepropa-
guje a jsou spíše určeny pro známé či přátele. O to víc mám radost, že se 
s jejími obrazy můžeme nyní setkat i u nás, v Řečkovicích. Paní Jana ma-
luje své obrazy na barevný podklad kombinovanou technikou, v níž pře-
vládá uhel a pastel. Přičemž pravdivé prvky života zachycuje svojí typic-
kou symbolikou, která vyvěrá z jejího vlastního nitra, z vlastního nazírání 
na svět. Obě tyto roviny - realita a symbolika – se v obrazech navzájem 
prolínají. Celkovou působivost obrazů dotváří citlivě zvolená barva, která 
stejně jako v životě, má i v díle Jany Hejlové důležité místo. Náměty jejích 
obrazů čerpá z krásy přírody, lidských vztahů, nebo z moudrosti zajímavé-
ho citátu.  Ráda cituje velkého malíře Jana Zrzavého „Není důležité uměti 
malovati, ale malovati s láskou.“  Proto její obrazy nejsou provokující, ale 
spíše vedou diváka k zamyšlení či jej mají pohladit na duši…

Umění dívat se  znamená dívat se spíše srdcem, poznávat skrytá ta-
jemství života a krásy. Spolu s Antoine de Saint Exupérym můžeme říct 
„Správně vidíme srdcem, co je důležité, je očím neviditelné...“

Pan ing.  arch. Libor Bauer je rodák za  Štěpánova na  Vysočině.  
Vystudoval uměleckou průmyslovku v Brně a architekturu. V  jeho tvor-
bě se objevují různé techniky. Používá pastely, akvarely i tempery, v po-
slední době také olejové barvy na plátně, které umožňují jemné barevné 
odstupňování. Jeho oblíbeným citátem je předmluva ke knize jednoho 
významného architekta.

„Umění je jediným jazykem člověka. Věda, veškeré vědění, slouží umě-
ní, protože jediným cílem pro který žijeme, je vyjádřit se.“

Dita Pivoňková

Maminko, tatínku, pojďte se mnou  
na pohádku! – neSeM VÁM noVIny

Poslední listopadovou nedě-
li začíná období adventu. Je to 
období přípravy na Vánoce. A že 
Vánoce nejsou pouze dárky pod 
stromečkem, ale především svát-
ky lásky, kdy se v  Betlémě naro-
dilo malé děťátko Ježíšek, nám 
pohádkou „nesem vám noviny“ 
přijde v  rámci cyklu „Maminko, 
tatínku, pojďte se mnou na  po-
hádku!“ povědět Loutkové di-
vadlo Vratislava Schildera. Po-
hádku děti i rodiče uvidí v podání 
Viléma Čapka a  Olgy Markové, 
které známe již z dřívějších před-
stavení nebo z Divadla Radost.

V  této pohádce inspirované 
lidovou tradicí děti uslyší spoustu 
koled, pořekadel, přísloví a háda-
nek. A jaké by to byly Vánoce, kdyby chybělo vyprávění o narození Ježíš-
ka? 

Takže, milí rodičové, vezměte své děti či vnoučata a  přijďte se i  vy 
na chvíli vrátit do dětských let. Představení se koná ve Sboru Páně cČSh, 
Vážného ul. č. 6 v  sobotu dne 29. listopadu 2014 v  16:00 hodin. 
Po představení bude, jak je již u pohádek ve Sboru Páně zvykem, následo-
vat program pro děti i rodiče, nazvaný „Vánoční tvoření“. V prostorách 
klubu Jonáš budou pro malé i velké připravené nejrůznější hry.

Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete také na www.
ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com .

Vratislav Jan Marša 
spolek Verbum et musica

Umění dívat se

Úspěch DOZP Tereza  
v celostátní umělecké soutěži
Obyvatelé Domova pro osoby se zdra-

votním postižením (DOZP) Tereza se zapo-
jili do  IX. ročníku celostátní soutěže o  cenu 
Modrého slona, kterou vyhlásilo Centrum 
pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
ve  spolupráci se Sdružením Artefaktum.cz, 
v  kategoriích malba a  kombinovaná techni-
ka. Odborná porota vybrala z  více jak 4000 
došlých uměleckých prací přibližně 600 děl, 
které byly vystaveny v  pavilónu žiraf v  ZOO 
Liberec. K  naší velké radosti byla díla obyva-
tel Domova Tereza vybrána a  mohla je vidět 
široká veřejnost, které tímto byla představe-
na všestranná tvůrčí činnost spoluobčanů se 
zdravotním postižením. Výstava byla ukonče-
na slavnostním vyhlášením výsledků odborné 
poroty, která udělila čestné uznání za umělec-
kou tvorbu i Markovi P. z DOZP Tereza za sou-
borné dílo Květiny. 

Mgr. Monika Hurtová – vedoucí vy-
chovatelka DOZP Tereza

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu pořádá v Brně s pod-
porou Ministerstva obrany České republiky týdenní putovní výstavu o  ději-
nách domácího protinacistického odboje na  Moravě. Tato výstava se usku-
teční v krajských a okresních městech Moravy a Slezska k nadcházejícímu 70. 
výročí osvobození naší vlasti od nacistické okupace.

Putovní výstava bude zahájena v Brně, kde se uskuteční ve vstupní 
dvoraně Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří ulice č. 70 – pro 
veřejnost bude zpřístupněna v týdnu od pondělí 10. 11. do pátku 14. 11. 
2014. Následně v letech 2015 a 2016 se výstava uskuteční v dalších městech 
Moravy a Slezska. 

Vernisáž brněnské výstavy se uskuteční v místě její instalace v pon-
dělí 10. 11. 2014 v 15:00 hodin. Bude to symbolické – v budově této fakulty 
sídlila za protektorátu řídící úřadovna brněnského gestapa pro Moravu.

Výstava poukazuje na vlastenectví obyvatel Moravy za druhé světové vál-
ky v  boji proti nacistickému útlaku, na  hrdinné spoluobčany, kteří neváhali 
v nejtěžší době spolupracovat s domácími odbojáři i parašutistickými výsadky 
a  společně vytvořit s  nasazením vlastního života bojové skupiny domácího 
odboje na Moravě.

V listopadovém týdnu se ve čtvrtek 13. 11. 2014 v 15:00 hodin. také 
uskuteční v  kounicových kolejích v  Brně-Žabovřeskách na  ulici králo-
va 45 pietní shromáždění k 75. výročí tragických událostí 17. listopadu 
1939, uzavření českých vysokých škol a  počátku nacistické perzekuce 
české inteligence.

Městský výbor ČSBS Brno

Putovní výstava „Domácí odboj – MoRaVa“
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PRonaJMU uzavřené garáž. stání na ul. Úprkova. Tel.: 732 328 824 
RÁMoVÁní oBRaZů, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165
MaLíŘ PokoJů, tel.: 604 518 776, Řečkovice
aUToVRaky oDTah, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝkUP aUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
MaLBy 14 kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz 
InSTaLaTÉRSkÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
VoDoInSTRaLaTÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402
PoČíTaČe-nB-TISkÁRny-InTeRneT: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
hoDInoVÝ  ManŽeL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel.: 603 510 009
eLekTRIkÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
MaLBy, nÁTĚRy Zahrádka. Tel.:776 670 520, 511 141 450
koUPíM  byt 3+1, Řečkovice a okolí, nejlépe cihla. T: 732 434 910
MaLBy – nÁTĚRy onDeRka. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu
hLeDÁM  ke koupi byt v Řečkovicích, spěchá, nabídněte prosím. 
Bez RK. Tel.: 774 193 566
DoPRaVa PRo SenIoRy - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
hLeDÁM prostory k pronajmutí za účelem kadeřnictví 
do 20 m². Spěchá. Tel.: 732 32 92 74
VyUČUJI  angličtinu a němčinu všechny věkové kategorie a stupně 
pokročilosti. Doučuji žáky ZŠ i krátkodobě. Tel.: 604 331 882
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
SenIoRDoPRaVa - JoneSoVÁ,  aSISTenČní SLUŽBy   
možnost s invalid. vozíkem. Tel.: 603 42 44 01, 541 210 388 
STĚhoVÁní všeho druhu a přeprava jednorázová i pravidelná. 
Tel.: 722 932 904, www.levnestehuj.cz
PRonaJMU garáž ul. Kárníkova. Cena dohodou. Tel.: 728 496 775
koUPíM byt v Řečk. 2,3+1. Ne RK. Děkuji. Tel.: 604 850 985
PRoDÁM garáž v při ul. Novoměstská, od 01/2015, tel.: 775 165 690 
RenoVace DŘeVĚnÝch PoDLah  (parkety, vlysy, 
palubky), podlahářské práce. Tel.: 603 818 218
ZÁSILkoVna - Váš levný, spolehlivý a rychlý příjem/podej zásilek 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
eLekTRoInSTaLace a revize, hromosvody, byt. jádra  
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

cenTRUM SLUŽeB oBČanůM – služby a poradenství pro Vás
– koPíRoVÁní, TISk (i z el. médií), SkenoVÁní,  

LaMInoVÁní, VaZBa, PŘePIS TeXTů, TVoRBa VIZITek, 
VeŘeJnÝ InTeRneT, e-MaIL aj.

– PoRaDenSTVí a ZPRoSTŘeDkoVÁní SLUŽeB,  
hLeDÁní InfoRMací  na InTeRneTU

– ReaLITní PoRaDenSTVí – prodej domů, bytů a prostor
– ÚSPoRa VÝDaJů Za VoDU – až o polovinu méně za vodu !
– PoJIŠTĚní – auto, byt, dům, cesta, zdraví - návrh nejvhodnějšího  

řešení přímo pro Vás
– PenZIJní PŘIPoJIŠTĚní a SPoŘení,  

hyPoTÉČní ÚVĚRy, STaVeBní SPoŘení
– www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
noVÁ PoJIŠŤoVací kanceLÁŘ PoJIŠŤoVny ČPP 
Pojištění, servis, poradenství. Banskobystrická 39a, Brno
PRonÁJeM kancelářského místa v Řečkovicích – nízká cena. 
Kancelářské vybavení, data projektor, WIFI, apod., tel.: 603899555
kaDeŘnIckÉ SLUŽBy do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
oRIenTÁLní Tanec PRo ZDRaVí 19 hod., SALSA  
SÓLOVÁ 20 hod. - vše začátečnice. Od 3.11. KAŽDÉ PONDĚLÍ,  
ZUŠ Univerzum, Kořenského 23b. 
Více na: kailani@kailani.cz, tel.: 603 552 212, www.kailani.cz
PneUSeRVIS ŘeČkoVIce - novoměstská 43(naproti Top Moravia) 
ZIMNÍ PNEUMATIKY SE SLEVOU AŽ NEUVĚŘITELNÝCH 49%  
/do vyprodání zásob/ !noVÉ! kaŽDÝ MĚSíc SLoSoVÁní JeDnoho 
ZÁkaZníka o PŘeZUTí ZDaRMa!! 
VÝRAZNÉ SLEVY NA PŘEZUTÍ - CENA od 121,-/kolo/ a od 399,- sada 4 kol 
!!noVInka!! USkLaDníMe VaŠe PneU od 149,- /kolo na sezonu/ 
TeL.:  541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz 
DoUČUJI/VyUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

Placená inzerce

PLacenÁ InZeRce

Placená inzerce

– více než 250 druhů vín 
– pochutiny
– dárkové balení
– dárkové poukazy
– degustace a ochutnávky 
– vinný catering

Brno, Boskovická 1
www.vinokacka.cz
Otevřeno:  Po-Čt  15-21,  Pá-So  14-21

NOVĚ

V ŘEČKOVICÍCH

VINOTÉKA S VINNÝM BAREM
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Srdečně zveme děti i dospělé na tyto akce:
VInUTÉ PeRLy, 6. 11. 2014, čtvrtek 16:30-19:00 
Výroba vinutých perel, vhodné pro dospělé a děti od 10 let.  
Počet míst omezen. Přihlašování do 3. 11. Možno domluvit i jiný 
termín. Cena: 3 osoby, 100 Kč/hodina + 1 perla v ceně, další perly dle 
velikosti 20-50 Kč.

aDVenTní VĚnce, 27. 11. 2014, 29. 11. 2014 
čtvrtek 16:30-19:00 nebo sobota 9:00 - 12:00 
Krásné věnce z jehličí, chvojí, stužek a přírodnin, jeden velký na stůl  
a jeden malinký na zavěšení. Možnost dokoupit a dozdobit svíce 
barevným voskem. Jednorázová cena 300 Kč dospělí, 200 Kč děti

MIkULÁŠSkÉ DíLny, 6. 12. 2014, sobota 9:00 - 12:00 
Rukodělní andělé, čerti a Mikuláši, výtvarné tvoření postaviček  
a pečení, zdobení mikulášských pytlíčků. Pro děti všeho věku.  
Děti mladší 5 let s doprovodem. Přihlašování do 3. 12.  
Cena podle výrobků: cca 60-200 Kč.

VÁnoČní DíLny, 13. 12. 2014, sobota 9:00 - 12:00 
Svíčky z včelího vosku, vánoční pečení, přáníčka a rukodělné obaly  
na dárky. 
Pro děti všeho věku. Děti mladší 5 let s doprovodem. 
Přihlašování do 3. 12. Cena podle výrobků: cca 60-200 Kč.

Máme volná místa v těchto kroužcích:  
Výtvarka s keramikou,  děti 6-9 let, úterý 14:30 - 16:00,  
cena od listopadu 500 Kč/pololetí. Keramika, děti 6 -9 let,  
středa 15:00 - 16:30, cena od listopadu 500 Kč/pololetí. 

Podrobné info a rezervace dílny: dominocvc@gmail.com
nebo tel: 608 644 313 (Jana Podzemná)

cVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 

tel: 608 644 313 
dominocvc@gmail.com 

www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

představuje

RyBÁŘSkÝ  kRoUŽek
Je určen pro děti, holky i kluky, co mají rádi přírodu, chtějí se dozvědět 
mnoho zajímavostí ze života ve vodní říši. V rámci kroužku děti získají 
základní znalosti i vybavení k vlastnímu rybaření. Cílem je děti dovést 
k  rybářskému lístku. Členové kroužku se pravidelně účastní závodů. 
Cvičný rybník je domov pro bohatou násadu. Mladí rybáři si vždy od-
náší i úlovky.
Kroužek učí děti jak pečovat o vodní zdroje, buduje v dětech celoživotní 
koníček.
Rybáři se scházejí v zázemí DDM Gromešova vždy v úterý v 17.00 hodin.
Těšíme se na nové zájemce i děti, které přivítají zlepšení techniky.
Dotazy rád zodpoví vedoucí kroužku J. Bartoň, tel. 603 800 935.

PRoGRaM na PÁTek
Od 15.00 - 19.00 hodin. Ve 13.00 hodin vyzvedáváme v ŠD Jehnice. 
Akce jsou určeny pro rodiče, prarodiče, děti, pro všechny, kteří chtějí 
strávit podzimní odpoledne kreativním tvořením a zábavným hraním, 
kteří si chtějí odnést hezké zážitky. Cena: vstup 50 Kč + stanoviště 30 Kč, 
děti s věrnostní kartou zdarma + příspěvek na stanoviště 30 Kč. 
11. Martinská slavnost. Společně oslavíme listopadový svátek sv. 
Martina.  Martinské rohlíčky, koník pro Martina,  papírové království,  
andělíček pro štěstí. 14. 11. Vánoční (nejen) keramické ozdoby. Rádi 
připravujete pro své nejbližší drobná překvapení? Čeká na vás bohatý 
program. Vizitky na dárečky, novoročenky, keramický adventní věnec, 
čokoládový šálek, keramické perníčky, zvonkohra. 21. 11. Pečení je 
hra. Přijďte si vyzkoušet nové recepty na cukroví – zdobení perníč-
ků, marcipánové figurky, papírové království. Od 18.00 - 19.00 hodin 
diskotéka pro děti. 28. 11. advent na domečku. Adventní kalendář, 
adventní věnec, Ježíškova pošta, vizovické ozdoby, pečeme cukroví.  
5. 12. Mikulášská besídka s nadílkou, bohatý doprovodný program, 
vánoční dílničky, zdobení stromečku, adventní zpívání koled. Rezerva-
ce nutná, vstupné rodina 250 Kč, dospělý 80 Kč, děti 60 Kč. S sebou: 
balíček pro své dítě, k dispozici „kniha hříchů“. Tel. 606 110 970.

Novinky DDM pro Vás připravuje možnost pobytu v   infrasauně,  která 
bude umístěna v historické koupelně. Saunování bude možné v pátek od 
13.00 do 19.00 hodin po rezervaci. Jiné dny po domluvě. S sebou: osušku, 
ručník, přezůvky do sauny, pití. Sauna pro 2-3. Dům dětí  Free-cool-in se 
10. 10. 2014 připojil ke sbírce vršků pro holčičku po havárii na přechodě 
v ulici Veveří. Garantem celé akce je VZP. Prosíme o spolupráci, vršky 
můžete donést do přízemí (po-p, 8.00 – 18.00), kde je sbírka umístěna. 
Každý vršek pomáhá, děkujeme!

Dům dětí a mládeže 
Brno, helceletova 

www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113,  
https://www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka fRee-cooL-In 
Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice 

(dříve Mateřídouška)

Placená inzerce

– komplexní správa nemovitostí
– 20 let tradice a zkušeností na trhu s nemovitostmi
– poradíme, zajistíme 
– nyní ceny s bonusem pro nové klienty do konce roku
Herčíkova 17 Brno, ☎ 549 523 941, email: info@simek.cz

Placená inzerce

Placená inzerce

www.horeka-shop.cz

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo special se nevztahují další slevy uveřejněné na 
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm 
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů 
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  2 999 Kč   5 998 Kč Cena: SLEVA 50 % nyní  3 999 Kč   7 998 Kč

AKCE PLATÍ DO

31. 1. 2015
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kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na LISToPaD:
fotbal – 1. B třída skupina A muži  
1. 11.  SK Řečkovice : Čebín 14:00 hod. 
8. 11.  SK Řečkovice : Rousínov B 14:00 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(badmintonová hala Brno-Jehnice)
Badminton – 5. liga smíšených družstev 
2. 11.  BC SmartLife Řečkovice : BAO Uherský Brod 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz 
(badmintonová hala Brno-Jehnice)
národní házená – 1. liga mužů 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Zápas – volný styl 
TAK Hellas Brno 
aktuálně na: www.zapas-brno.cz

Městská hala míčových sportů – Vodova:
házená – Extraliga mužů (stará hala) 
5. 11.  KP Brno : Zubří 18:00 hod. 
15. 11.  KP Brno : Hranice 17:00 hod. 
26. 11.  KP Brno : Lovosice 18:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
3. 11.  TANGO Brno : Třinec 20:00 hod. 
4. 11.  HELAS Brno : Vysoké Mýto 20:00 hod. 
14. 11.  TANGO Brno : Zruč nad Sázavou 20:00 hod. 
26. 11.  HELAS Brno : Slavia Praha 19:30 hod. 
28. 11.  TANGO Brno : Hradec Králové 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Basketbal – ŽBL (nová hala) 
8. 11.  VALOSUN KP Brno : Slavia Praha 16:30 hod. 
15. 11.  VALOSUN KP Brno : Trutnov 15:00 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
6. 11.  VK KP Brno : Frýdek-Místek 18:00 hod. 
15. 11.  VK KP Brno : Prostějov 17:30 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
florbal – extraliga mužů (nová hala) 
15. 11.  BULLDOGS Brno : Chodov 20:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz
TIP MĚSíce:
Sálová cyklistika (nová hala Vodova, Brno-Kr. Pole) 
21. - 23. 11.  MS V KOLOVÉ A KRASOJÍZDĚ 
aktuálně na: www.mssalovacyklistika2014.cz 

Termínovou listinu na měsíc PROSINEC zasílejte nejpozději do 12. 11. 2014 
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Děkuji všem čtenářům za  projevenou podporu a  těším se na  spolupráci 
i v dalším volebním období.

Richard Foltýn

Abychom  nezapomněli  milovat
Nechce se tomu opravdu věřit, 

jak ten čas letí. Je tomu již sedm let, 
co každoročně ve  Sboru Páně vystu-
pují se svými pořady pánové Štěpán 
Rak a Alfred Strejček. První je mistrem 
ve  hře na  kytaru, druhý pak mistrem 
lidského hlasu a  přednesu. Vážíme si 
tohoto, jak se nechal pan Alfred Strej-
ček slyšet v  rozhlasovém vysílání, že 
k nám oba do Sboru Páně CČSH přijíždí 
obzvláště rádi pro neopakovatelnou 
atmosféru, kterou místní posluchači 
dokážou vytvořit. 

Společné pořady Štěpána Raka 
a Alfreda Strejčka patří k mimořádným 
kulturním zážitkům, o  čemž svědčí 
vždy všechna beznadějně obsazená 
místa.

Tento rok k  nám do  Řečkovic přijíždí již poosmé, se zbrusu novým 
pořadem „abychom nezapomněli milovat“. Inspirací tohoto pořadu 
byl dopis na rozloučenou, který poslal svým přátelům nositel Nobelovy 
ceny za  literaturu Gabriel Garcia Márquez. Dalšími autory jsou William 
Shakespeare, Chalíl Džibrán, Luis le Febre, Jiddu Krišnamurti, Josef Kainar, 
Petr Bezruč, Erwin Kukuczka a další. Hudební kompozici pro kytaru, zpěv 
a zobcovou flétnu složil Štěpán Rak. Autorem námětu a scénáře je Alfred 
Strejček.

Pořad je ukázkou mistrovského umění, ve  kterém se snoubí hudba se  
slovem, se kterým se v dnešní době můžeme setkat jen výjimečně. 

Přijměte proto naše pozvání na  tento ojedinělý kulturní počin.  
Pořad bude již tradičně uveden ve Sboru Páně cČSh, Vážného ul. 6, v úterý  
25. listopadu 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, dopo-
ručená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centra 
křesťanské kultury.

Po uvedení pořadu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou umělců.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH, spolek Verbum et musica
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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. Redigoval: doc.  Ing.  Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěv-
ky 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 14. 11. 2014. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma. 
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ŽÁkoVSkÝ VeČeR  
19. listopadu v 18.00 hodin 
25. listopadu v 18.00 hodin

aDVenTní konceRT 
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích v neděli 7. prosince v 16.30 hodin

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

Pavla  KRATINOVÁ 94 let
Zdeňka  PRAVEČKOVÁ 91 let
Věra  BARTOŠOVÁ 91 let
Růžena  MACHÁČKOVÁ 91 let
Anežka  ULRICHOVÁ 91 let
Marie  ŠIBALOVÁ 85 let
Zdenka  HOMOLKOVÁ 85 let
Emilia  WITTGRUBEROVÁ 85 let
Bedřich  WAGNER 80 let
Jan ŠÁLEK 80 let
Bohumil  EIBEN 80 let
Dana  VLACHOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

V říjnu oslavili své jubileum

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
pátek 21. 11. 2014 • 19:00 hodin

sál konventu Milosrdných bratří
 Vídeňská 7, Brno 

 

LUMÍR MÁ 150 LET

www.lumir1864.cz • info@lumir 864.cz1
Projekt „Lumír má 150 let” se uskutečňuje v roce 2014 za finanční podpory statutárního města Brna.

Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.
Činnost sdružení je podporována statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Královo Pole.

Na koncertě zazní skladby českých autorů

Dirigent: Josef Javora a hosté 
Klavírní doprovod: Jiří Hrubý, Jana Hlaváčková

PROJEKT:

Vstupenky lze objednat na e-mailové adrese info@lumir1864.cz nebo koupit na místě před koncertem.

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci listopadu 2014:

5. 11. v 18 hod., sál školy 
Žákovský koncert

10. 11. v 19hod., sál školy 
koncert Společnosti Bohuslava Martinů 

12. 11. v 18 hod., sál školy 
koncert pro Vážku 
/charitativní koncert Diakonie ČSE – středisko Brno/

13. 11. v 18 hod., sál školy 
oborový koncert smíšeného oddělení

19. 11. v 18 hod., sál školy 
koncert ze skladeb soudobých autorů

26. 11. v 17.30 hod., Konvent Milosrdných bratří 
Letem světem s akordeonem  
/charitativní koncert pro OS ELPIS/

27. 11. v 18 hod., sál školy 
oborový koncert dechového oddělení

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy


