
Obloha potáhla se šedivými mraky a denní jas změnil se v šero. Deštníky staly se neodmyslitelnými průvodci chodců a kabáty 
opustily své útulky v šatnících. Netřeba věru sčítat další znamení, abychom poznali i bez kalendáře, že rok, jemuž jsme před časem na 
zdar připíjeli, chýlí se ke svému konci, uvolňuje místo novému. 

Než se dožívající rok změní v minulost, přinese s sebou na rozloučenou chvíle, na něž jen málokdo netěšívá se. Přicházejí Vánoce, 
dny prostoupené zvláštní mocí a kouzlem, měnícím i všední věci na statky mnohem vzácnější. Toužíváme prožít je bez starostí, 
současně však často hodnotíváme své skutky, oddělujíce ty, které nám ku cti slouží, od takových, jež nám ostruhy na paty nepřiply. 
Jistě je možno namítnout, že není proč trápit mysl vzpomínkami na vše, co jsme nadrobili a co už čas odnesl, a ubírat si tak ze vzácných 
chvil klidu. Pokusme se však nedbat zcela těchto hlasů a podvolme se síle vánočních dnů, neboť jen skrze ono skládání účtů a rozva-
žování zesílí naše moudrost. Vždyť vlastní chyby, omyly i zdary jsou odjakživa tou nejlepší školou, poskytující nenahraditelné poučení 
a vědění. Buďme proto vděčni své paměti i svědomí, za jejich dar pomáhat nám na cestě životem, či – chcete-li – činit nás lepšími.

Ony kvapem blížící se okamžiky lidské blízkosti a sounáležitosti, jak zní častý přídomek Vánoc, provázeny také bývají tradičně se 
opakujícím přáním hojnosti všeho šťastného a veselého. Vždyť nejen k zamyšlení mají vybízet tyto svátky, nýbrž i k odpoutání se od 
úmorné starostlivosti běžných dnů. I zde nacházíme jisté poselství posledních dnů prosince, na první pohled snad až příliš prosté, 
ve skutečnosti však cennější než rady všelijakých mudrců, a nepochybně není nutno vynaložit klopotné úsilí, abychom mu přišli na 
kloub. 

Poznat a pochopit smysl Vánoc, jenž nevyčerpává se toliko obrazem polic obtížených rozličnými dobrotami, znamená vypravit 
se mu v ústrety. Však také staré pravdivé přísloví poučuje nás, že kdo hledá, nakonec také najde. Přejme si proto všichni, aby si naše 
hledání šťastně svůj cíl našlo.

Šťastné a veselé.
                                                                                                                             Ladislav Filipi
                                                                                                                                 starosta MČ
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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PROSINEC 2009

rok se s rokem sešel

Autor obrázku: Stanislav Sedláček – Jehnická ulice v Řečkovicích



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

XXII. zasedání ZMČ se konalo 22. 10. Zastupitelstvo:
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – září 2009,
• schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo návrh vyhlášky města Brna o provozu výherních hracích 

přístrojů, nenavrhlo žádné změny v této vyhlášce (týká se to přede-
vším míst, kde je zakázáno provozování těchto přístrojů),

• projednalo návrh vyhlášky města Brna o místních poplatcích, možná 
změna se týkala poplatku z ubytovací kapacity – zvýšení tohoto 
poplatku nebylo navrženo,

• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září 
2009,

• schválilo nová znění zřizovacích listin základních a mateřských škol,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

53. schůze RMČ se konala 4. 11. Rada:
• projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol  

k 30. 9. 2009,
• projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2010,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala otázku zvýšení indexu podlažní plochy na Duhových 

polích a konstatovala, že z Územního plánu města Brna (z jeho 
mapových listů) není jednoznačně patrné, zda je zde takový index 
stanoven,

• schválila návrh mandátní smlouvy se společností Ikis, s. r. o., Kaštanová 
123a, Brno, jejímž cílem je zajištění některých úkonů zadavatele  
při zadávání veřejné zakázky na údržbu zeleně v městské části,

• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Informace ÚmČ

Zpráva z XXII. zasedání ZMČ a z 53. schůze RMČ

Termíny sňatků v MČ  
v kalendářním roce 2010

Vzpomínka na 28. říjen 1918
Devadesátéprvní výročí vzniku samostatného českosloven-

ského státu si připomněla také naše městská část. V den státního 
svátku se sešli v parku na Palackého náměstí k malému pietnímu 
shromáždění členové výboru místní organizace KDU-ČSL spolu 
s několika dalšími občany. Úvodní řeč pronesl předseda komise 
kultury a informací RNDr. Ivan Koláčný, poté následovala krátká 
společná modlitba za válečné oběti z řad řečkovických a mok-
rohorských občanů. V závěru setkání položili květy k památníku 
místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Jan Jandl 
a předseda MO KDU-ČSL Jiří Prchal. 

Jiří Prchal

Rada městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora schválila na 
své 53. schůzi dne 4. 11. 2009 termíny sňatků v naší městské části 
v kalendářním roce 2010. Jedná se o tyto dny: 

Leden pátek  15. 01.  
Únor pátek  12. 02. 
Březen sobota 13. 03.
Duben sobota 03. 04.     pátek 30. 04
Červen sobota 12. 06.     pátek 25. 06
Červenec sobota 17. 07.  
Srpen sobota 21. 08.
Září sobota 04. 09.
Říjen pátek  01. 10.
Prosinec pátek  10. 12.
Technické a administrativní úkony spojené s dojednáním 

termínu sňatku se vyřizují na sekretariátu ÚMČ (matrika)  
v přízemí budovy radnice na Palackého náměstí 11, dveře  
č. 092, u Mgr. Jany Mikulcové nebo Marie Plškové, v úřední 
dny – pondělí a středa, telefon: 541 421 747, e-mail:  
mikulcova@reckovice.brno.cz; plskova@reckovice.brno.cz

Sekretariát ÚMČ

XXIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince 2009 
od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice, 
Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

J. Jandl

V souladu se schválenou metodikou pro poskytování žádostí 
neziskovým organizacím z rozpočtu městské části, je třeba podat 
žádost na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého 
náměstí 11, 621 00 Brno, a to nejpozději do 31. ledna 2010. 

Úspěšní žadatelé, kteří v uplynulém roce obdrželi neinves-
tiční dotaci z rozpočtu městské části, mohou předložit čestné 
prohlášení, že nedošlo ke změnám v dokumentech v roce 2009 
o existenci a právním postavení žadatele (stanovy, zakládací 
listiny, registrační listiny apod.), v dokladech o IČ, ve smlouvě  
o zřízení běžného účtu a některých dalších dokladech uvede-
ných v šabloně žádosti o poskytnutí dotace. Další informace jsou 
dostupné na internetových stránkách www.reckovice.cz.

Marek Viskot,  místostarosta MČ

Žádosti o poskytnutí dotací  
neziskovým organizacím  
pro kalendářní rok 2010

Jindřich  DVOŘÁČEK 85 let
Josef  CRHA 85 let
Jiří  BRYCHTA 80 let
Jindra  HALABALA 80 let
Marie  HRNČÍŘOVÁ 80 let
Helena  VEČEŘOVÁ 80 let 
Milada  RAJNOHOVÁ 80 let
Vlasta  CHYTALOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

V listopadu 2009 oslavili své životní  
jubileum tito naši spoluobčané
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Na kus řeči s OLIVEREM POSPÍŠILEM
Zdá se, že v hektickém předvánočním období běží čas rychleji 

než obvykle. Sotva jsme dokončili rozhovor do prázdninového čísla, 
vzápětí chystáme další do posledního letošního vydání. Tentokrát 
se setkáme s někdejším místostarostou MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora a nynějším náměstkem primátora města Brna Ing. Oliverem 
Pospíšilem. Rozhovor s kolegou radním a zastupitelem připravila 
Iveta Kubová.

Ačkoli se známe řadu let, o Tvých rodinných kořenech mnoho 
nevím. Mnozí lidé angažovaní v místní komunální politice pochá-
zejí ze starobylých řečkovických rodin. Jaké jsou Tvé vazby na 
Řečkovice?

Jako mnozí z mé generace pocházím z Obilného trhu, tedy 
konkrétně z porodnice na Obilňáku. Odtud si mě rodiče odvezli do 
Černých Polí, potom jako školák jsem žil nějakou dobu v Žabovřes-
kách, následně jsem okusil život na bohunickém sídlišti a v roce 
1993 jsem se přiženil na Mokrou Horu. Cítím se tedy celobrňanem, 
ale mému srdci je nejbližší naše městská část, kterou považuji za 
svůj domov. Doufám, že definitivní domov – rod - jsem zde založil, 
aby byl starobylý, to je otázka času. Moje děti jsou už rodilými 
Řečkováky – Mokrohoráky a odmalička jsou v centru společenského 
dění, nechybí mezi krojovanými dětmi na Vavřineckých hodech, se 
sokolskými Pampeliškami Libora Fuchse tancují na místních plesech 
a podobných akcích, tedy rodový základ je jistě dobrý.  

V roce 1995 jsi vstoupil do ČSSD, o čtyři roky později jsi byl zvolen 
předsedou místní organizace. Odtud je jen krůček ke vstupu na 
kandidátní listinu. Co Tě přimělo k rozhodnutí stát se komunálním 
politikem?

Taky si tu otázku občas kladu. Došel jsem k osobnímu závěru, 
že aby někdo dělal politiku, musí být tak trochu divný. Já asi taky 
budu praštěný pytlem po hlavě, protože svým způsobem jsem 
k těmto záležitostem tíhl už od dětství. Jako kluk jsem si myslel, 
že je normální přesvědčit svoje kámoše, abychom si hráli na státy, 
že budeme spolu obchodovat, vyjednávat, válčit. Vydrželi jsme si 
tak hrát dva roky. S odstupem času tuším, že si tak děti normálně 
nehrají. Věci veřejné mě prostě zajímají a baví mě je ovlivňovat. 

V letech 2002 – 2006 jsi vykonával funkci místostarosty. Od roku 
2006 zastáváš funkci náměstka primátora města Brna. Byla to velká 
změna? 

Na místostarostování v Řečkovicích vzpomínám rád. Byla to 
moje první uvolněná funkce, mohl jsem se tedy komunální politice 
začít věnovat naplno. Na radnici městské části je člověk o něco blíž 

lidem a to co se podaří, má obrazně řečeno 
pod okny, což mě hodně nabíjí energií. 
Když mám třeba pochybnosti, jestli má 
práce k něčemu je, potřebuji zrak opřít 
o nějaký takový můj pomníček. Myslím si, 
že s mým náměstkováním je to stejné jako 
s místostarostováním, jen to měřítko je 
nepopsatelně větší. Jiné je to snad v tom, 
že na městské části jsem se komunální 
politikou zabýval ve větší šíři.

Na velké radnici mám na starost bytovou politiku města a naklá-
dání s majetkem, je to takový záběr, že si nemůžu dovolit detailněji 
se zabývat problematikou jiných rezortů, i kdyby mě to sebe víc 
zajímalo. To mě trochu mrzí, ale je to úděl rezortně zařazených 
funkcionářů samosprávy. Jsem rád, že alespoň jako radní na městské 
části mám možnost většího rozletu.  

Máš tři děti, to je hodně radostí, ale i hodně starostí. Zbývá Ti čas 
na rodinu?           

S volným časem je to průšvih. Politika je obrovský žrout času, 
který by měl být věnován rodině. Často si vyčítám, že místo abych 
někde tvrdl třeba na nějaké stranické konferenci, měl bych být se 
svou rodinou, které chybím. Spousta věcí tak zůstává na manželce, 
významná je i pomoc manželčiných rodičů.

Volební výsledky čas od času zamíchají kartami nečekaným 
způsobem. Dokážeš si představit návrat k původní profesi?

Musím říct, že volební loterie mě neznepokojuje. Politiky jsem 
celkem nabažený, a pokud bych zčista jasna skončil, asi bych to 
vzal v pohodě, protože jsem dosáhl na žebříčku výš, než jsem si 
kdy představoval, a nějaké závratné ambice mi mozek nezatemňují. 
Jako stavební inženýr se vždycky uživím, takže ani z existenčního 
hlediska pro mě politika není nutností. Ale k takovým úvahám 
není reálný důvod, sociální demokracie má celkem stabilní volební 
výsledky a naše práce na městské části i ve městě určitě nesměřuje 
k volebnímu debaklu.

Vánoční čas se blíží a k němu bude směřovat i moje poslední 
otázka. Jakým způsobem obvykle trávíš Vánoce? Cestuješ, lyžuješ 
nebo dáváš přednost domácí pohodě?

Štědrý den mám silně spojený s rodinou a domovem, podstatnou 
část Vánoc tedy trávíme doma a snažím se užívat pohody. K tomu 
už 24 let jezdíme s kamarády z trampské osady na Vysočinu na naše 
osadní vánoce, po těch letech k tomu přibyly i manželky s dětmi a je 
to akce, bez které si vánoční čas nedovedu představit.

Děkuji za rozhovor.

Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

tradičně pořádá akci

KDY:  14. 12. 2009 v 15.00 hodin
KDE:  vedle kostela před Vavřineckou vinárnou
PROGRAM:  vystoupí děti z MŠ a ZŠ MČ Řečkovice a M. Hory
Volně moderuje Mgr. Marek Viskot - místostarosta MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Teplý čaj a drobné občerstvení zajištěno.
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Dům dětí a mládeže 
Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz

pobočka CVČ Mateřídouška 
Gromešova 1, Brno-Řečkovice, tel.: 541 214 305, 
603 277 961
5. 12. 2009 Vánoční dílna, 9:00 – 13:00 hod. 
Tvořivé dílničky – cena cca 20,- Kč za dílničku (max. 200,- 
Kč dohromady), vazba adventních věnců pro dospělé 
– 100,- Kč.
Minijarmark – možnost nakoupit drobné dárky  
- vstupné 30,- Kč. 
Výtvarný víkend: 12. - 13. 12. 2009
Kresba a malba, možnost přípravy k přijímacím zkouškám 
pod odborným vedením. Informace a přihlášky: paní 
Šancová (tel.: 775 608 971).
Pracovníci Centra děkují všem návštěvníkům za projevenou 
přízeň, přejí Vám všem krásné a klidné Vánoce, dětem radost 
z dárků pod stromečkem. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 
novém, na který připravujeme pár novinek. 

Za pracovníky Mgr. Radka Čáslavová

pobočka CVČ Domino 
Kořískova 16, Brno-Řečkovice, tel.: 608 644 313
NABÍZÍME volná místa v kroužcích 
Výtvarka pro předškoláky, pondělí 13:30 – 15:00 hod.  
a 15:30 – 17:00 hod. 
Nové kroužky: 
Tvoření pro maminky s dětmi, úterý 10:30 - 11:30 hod. 
ZVEME RODIČE I DĚTI NA PŘEDVÁNOČNÍ
PROSINCOVÉ DÍLNY A MINIBAZÁREK
V sobotu 19. 12. 2009 od 9:00 do 15:00 hod.
9:00 – 11:00 hod.: Tvoření z vizovického těsta 
+ smaltování u svíček 
(přívěsek- zvířátko,drobný tvar), cena 100,-.  
Pro maminky s dětmi a šikovné děti bez rodičů. 
11:00 – 13:00 hod. nebo 13:00 – 15:00 hod.:  
Dárky na poslední chvíli. Pro děti.
Malování na sklo, textil, smaltování, cca 4 - 5 dárečků. 
150,- Kč.
Přijďte vydechnout od předvánočního shonu a načerpat 
inspiraci a vánoční atmosféru.
NUTNÁ REZERVACE DO 14. 12. 2009.

Přihlášení formou sms: 608 644 313 nebo  
e-mailem: j.podzemna@email.cz. 
Podrobnější informace na tel. nebo mail.

Jana Podzemná

Řečkovické posvícení a nové kroje
V neděli 18. října 2009 

jsme oslavili už tradičně výročí 
posvěcení našeho řečkovic-
kého kostela. Vše začalo slav-
nostní mší sv. v 10:00 hod., 
kterou celebroval opat želiv-
ského kláštera P. Bronislav 
Ignác Kramár. Po mši rozdávali 
krojovaní koláče.

Odpoledne pokračoval 
program v orelském areálu, 
kde byly připraveny hry pro 
děti. Potom už se všichni těšili 
na vystoupení cimbálové 
muziky Primáš a „Řečkovické 

13“. Krojovaní zatancovali besedu. Velký obdiv a pozornost si 
zasloužil pár v novém řečkovickém kroji. Děti také obdivovaly 
nejmladší krojované členy a za chvíli jich byl plný parket. 
Cimbálová muzika nám hrála až do pozdního večera. Celým 
programem nás provázel moderátor David Jančík. Velká účast 
svědčí o tom, že o tento druh aktivní zábavy je stále zájem.            

                         Josef Bořecký  

srdečně zve na

Mikulášské koncerty  
pro mateřské školy
1. a 2. 12. 2009 v 9:30 a v 10:30 hod., 

7. 12. 2009 v 10:00 a 10:45 hod. v sále školy

VÁNOČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 10. 12. 2009 v 18:00 hod.  

v kostele kláštera klarisek v Brně – Soběšicích

ADVENTNÍ KONCERT
v úterý 16. prosince 2009 v 18:30 hod.  

v kostele sv. Vavřince, Palackého nám., Řečkovice

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

Školní družina při ZŠ Novoměstská 21
pořádá ve středu 16. 12. 2009 od 16:00 hod.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Zveme všechny rodiče, prarodiče i přátele školy

také na tradiční vánoční výstavku v prostorách ŠD.

ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21
upozorňuje  na

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
V pátek 15. 1. 2010 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
V sobotu 16. 1. 2010 od 8:00 hod do 11:00 hod.

Rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj OP.
Mgr. H. Hadačová
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ŠkodaFabia Combi

VÍCE PROSTORU
JIŽ OD 234 900 Kč
S vozem Fabia Combi získáte nejen
dostatek místa pro posádku a zavazadla,
ale i bohatou základní výbavu. Mimo
jiné k ní patří klimatizace, centrální
zamykání, ABS včetně MSR, čelní
a boční airbagy řidiče i spolujezdce, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče
a tónovaná skla. Při financování vozu od
ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola
zdarma. Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia Combi: 4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému avozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Autonova12-2009:Autonova05-2008_cmyk.qxd 12.11.2009 10:51 Stránka 1

Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Ak
ce
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la

tí 
do

 3
1.

 1
2.

 2
00

9.

Mám pro Vás 

super dárek!

Prémie až 5000 Kč

Najdete nás nově v Králově Poli, Palackého tř. 85
(u Semilassa – roh ul. Berkova) | tel.: 542 211 069 | mob.: 608 411 944 

ENERGIE NAŠICH SÍTÍ HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ

Po celý rok dobře se mějte
a v teple domova spolu se smějte. 
Pohodu, zdraví a štěstí plno,
přejí Vám ze srdce Teplárny Brno.

www.netbox.cz
call centrum 841 400 500

Stanovení 
tržní ceny  
nemovitého majetku 

 

Martin Těžký, Hojerova 1468,  
664 34 Kuřim, tel: 603 410 479 

http://odhady.tezky.cz  

Placená incercePlacená incerce

Placená incerce

Placená incerce

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

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

AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.

REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům či 
zahradu. Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní a pře-
pisů energií. 100% služby a slušné chování najdete v naší RK. 
Palackého tř.159, Tel.: 721 856 888 nebo 549 210 007. 

HODINOVÝ MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728101936

AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul. 
Blahoslavova 41 (300m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih + fouk. 
280,- Kč, trvalá, melír, barvení 490,- Kč vše včetně mytí, střih, 
foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.

ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.

PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody,byt. jádra od 
70.tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce 
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, volejte 
nonstop 777 141 165, 608 734 647

PRAVIDELNÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s prvky iyengarovy jogy pod 
vedením fyzioterapeutky. Tel: 723 114 276

PRODÁM jablka a hrušky 5 Kč/kg. Tel.: 605 176 750

ČIŠTĚNÍ koberců, sedaček a čalouněných povrchů. Ceny od 13,- 
Kč/m2. Sed. soupravy 90,- Kč – jednosed. Konečná cena se určuje 
dle míry znečištění. Doprava zdarma. Tel.: 775 242 041.

PRODÁM ohrazené stání v halové garáži na ul. Uprkova, elektřina, 
voda. Tel.: 737 112 225 

MAJITEL pronajme byt 1 + 1 v cihl. domě v Řečk. nekuřákovi. 
Měsíčně 7500 + energie. RK nevolejte. Tel.: 732 810 951

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.

POKRÝVAČSKÉ, klempířské, natěračské a stavební práce, drobné 
opravy v domácnosti nabízí fa. Minster. Přijatelné ceny a seriozní 
jednání. Tel.: 775 242 041.

NOVĚ OTEVŘENO! Studio RÉZI kosmetika, manikúra a modeláž 
nehtů na ul. Žitná 9. Relaxační prostředí a příznivé ceny dle 
objednání na tel.: 732 419 065.

MALBY a NÁTĚRY.  Mobil: 776 670 520, e-mail: vaclav.zahradka@
seznam.cz  

PRONAJMU garáž na ul. Renčova. Ihned k pronájmu, upřed-
nostním nejvyšší nabídku. Tel: 723 212 682

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.  
www.malby-natery.eu

PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská. Tel: 606 725 977

DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání v Brně funguje, přijímejte  již nyní 
11 programů zdarma. Nastavím set-top-boxy, TV a DVD přístroje.  
Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.digivize.cz

REKONDIČNÍ a relaxační masáže v Řečkovicích  (býv. neurolog. 
ordinace), Horácké nám. 3. Ceny 150-600 Kč. Slevy pro studenty,  
seniory, klienty VZP a ZP MA. V prodeji dárkové poukazy. Kont.:  
Ivana Hrušková, tel.: 733 646 600, www.rekondicni-masaze.com

PlacenÁ InZerce

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, Brno-Kr. Pole
informuje o prosincových akcích:

2. 12. 17:30 hod., výstavní sálek 2. patro 
 Vernisáž výstavy žáků třídy Mgr. Brázdové
7. 12. 14:00 hod., divadlo Barka 
 Koncert nejen pro seniory
9. 12. 18:00 hod., Koncertní sál ZUŠ 
 Žákovský koncert
10. 12. 10:15 hod., Kociánka 
 Dopolední vánoční koncertík
10. 12. 18:00 hod., sál Veřejného ochránce práv, Údolní 39 
 Vánoční koncert žáků hudebního oboru

Všem žákům, rodičům a příznivcům ZUŠ V. Kaprálové přejeme 
krásné svátky vánoční a do Nového roku zdraví a úspěchy!

     Mgr. H. Jankovská

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A POLSTROVANÉHO 

NÁBYTKU

www.uklid-sluzba.cz
info@uklid-sluzba.cz

775 150 580

Placená incerce

Ti, co četli mé zářijové 
povídání nebo už stihli v po-
sledních týdnech knihovnu 
navštívit, vědí, o čem je 
v nadpisu řeč. A pro ty, co 
nevědí: řečkovická knihovna 
se zmodernizovala a byla 
napojena do automatizo-
vané knihovní sítě, takže 

veškeré činnosti spojené s půjčováním knih jsou prováděny pomocí 
počítačů. Nebylo to jednoduché, kromě „nakrmení“ počítačů daty 
byly provedeny úpravy interiéru, vyráběl se nový pult a další příslu-
šenství. Ale vše jsme v termínu zvládli, a tak jsme mohli 5. října 2009 
začít fungovat novým způsobem. Po hektických prvních dnech 
přišel čas na malou slavnost – v pátek 16. října 2009 jsme se 
v knihovně sešli s paní ředitelkou, Ing. Nivnickou, panem starostou 
PaedDr. Ladislavem Filipim, členy komise kultury a informací RMČ, 
zástupci místních škol a dalšími příznivci, abychom slavnostně 
zahájili novou etapu v životě knihovny. K pěkné atmosféře přispěly 
děti ze školní družiny při ZŠ Horácké nám., které nám předvedly své 
hudební a taneční vystoupení. 

Zatím si zvykáme my knihovnice i čtenáři, zjišťujeme nové 
možnosti - knihovna je nyní propojena s dalšími 14 provozy, prodlu-
žování i rezervace jsou přístupné z domácích počítačů přes internet.  
Snažíme se, aby vše fungovalo k oboustranné spokojenosti, aby 
k nám naši věrní čtenáři rádi chodili i nadále a aby se u nás líbilo 
i těm, kteří přijdou poprvé.

Jana Paculová, knihovnice

Knihovna vkročila do 21. století



�Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá HoraZpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Basketbalová přípravka  
VALOSUNU BRNOSportovní program na PROSINEC:

Většina sportovních odvětví má v tomto období zimní 
přestávku.
Takže tentokrát máme jenom jeden typ a to na badmintonovou 
ligu smíšených družstev:
Badminton - Meziměstská soutěž:
12. 12. - BCC Řečkovice: BC Hamry nad Sázavou 14:00 hod.
(Yonex aréna v Jehnicích pod ZŠ).
Badmintonisté Řečkovic do letošního ročníku Meziměstské 
soutěže nevstoupili dobře!
Po dvou jasných porážkách na kurtech soupeřů vkládali velké 
naděje do prvního domácího zápasu se Sokolem Bořitov.
Utkání před rekordní diváckou kulisou, které slavnostně zahájila 
členka našeho týmu Šárka Kašpárková, však bylo neúspěšné.
Po velmi vyrovnaném a dramatickém boji se nakonec radoval  
z vítězství soupeř v nejtěsnějším poměru 3:5.
A uspět v nadcházejícím zápase s favoritem soutěže z Hamrů 
nad Sázavou, by bylo velkým překvapením.

Termínovou listinu na měsíc LEDEN 2010 můžete zasílat 
nejpozději do 10. 12. 2009,  

na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.
Přeji také všem sportovcům i sportovním fanouškům hodně 
zdraví, štěstí a elánu do roku 2010.

 Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ

V tomto měsíci proběhly v naší městské části nábory do 
basketbalové přípravky VALOSUNU BRNO. Další zájemci o tento 
sport se mohou připojit k úspěšnému týmu, který se loni 
probojoval až do celorepublikového mistrovství, prostřednictvím 
trenéra Mazálka (tel.: 774 175 543).

Richard Foltýn

sPorT
Kam vyrazit za sportem?

Dušan Tejkal v Galerii na radnici
V pátek 16. října 2009 byla v naší galerii zahájena neobvyklá výstava brněnského rodáka Dušana 

Tejkala. Ačkoli již řadu let pracuje v místní tiskárně, mnozí z nás neměli o jeho umělecké tvorbě ani ponětí. 
Vyučený reprodukční fotograf překvapil svými výsledky poprvé již někdy v 80. letech. V té době se věnoval 
návrhům a realizaci kožených náhrdelníků a náramků. Umělecké začátky ovlivnily i vztahy s dalšími výtvar-
níky, kteří se soustředili v okruhu uměleckoprůmyslového oddělení Moravské galerie.

V roce 1986 se autor účastnil reprezentativní přehlídky osmi moravských šperkařů.  Některé z jeho 
exponátů se po zakoupení staly součástí sbírek Moravské galerie. Následovaly další výstavy na mnoha 
místech naší republiky i v blízkém zahraničí, v Německu, v Rakousku. Kromě šperků se věnoval také tvorbě 
nástěnných reliéfů a knižním vazbám. V posledních letech ho zaujala práce se dřevem, jejímž výsledkem 
byly originální dřevěné plastiky s přírodními motivy. Výstava soustředěná v Hruškově galerii představovala 
soubor restaurovaného nábytku v kombinaci s vlastními výtvarnými motivy v kůži. Dušan Tejkal je členem 
Unie výtvarných umělců ČR a jeho dílo je zastoupeno nejen ve sbírkách Moravské galerie, ale také v řadě 
sbírek soukromých. Vzhledem k jeho vazbě na naši městskou část se jistě můžeme těšit na další setkání.

Iveta Kubová



Do předvánočního období letos vstoupí v Galerii na radnici 
přehlídkou své tvorby nám dosud neznámý výtvarník Ing. Jiří Mach 
ze Šlapanic. Jeho obrazy a obrázky jsou vytvářeny kombinovanou 
technikou kresby, malby a air brush, čímž dosahuje mimořádně 
působivých barevných a stínových efektů. Jeho tvorba je ryze figura-
tivní a realistická, nesoucí půvabné a nenásilné prvky symbolismu. 

Vedle středně velkých formátů se představí Jiří Mach i výběrem 
ze své tvorby v oblasti miniaturní malby a grafiky, jakými jsou novo-
ročenky a drobné osobní nebo propagační materiály.  

Jako profesionální odborník v oblasti osvětlovací techniky a de-
signér se snaží své výtvarné cítění přenášet i do oblasti osvětlení 
veřejných prostranství a významných staveb nejen v Brně a blízkém 
okolí.

Prodejní výstava obrazů Jiřího Macha bude zahájena vernisáží 
v pátek 4. prosince 2009 v 18:00 hod., otevřena bude v pracovní 
dny od 14:00 do 17:00 hod., o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 14:00 
do 17:00 hod. 

Příjemné zážitky z výstavy přeje komise kultury a informací.
Ivan Koláčný

kUlTUra
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Prosincová výstava Jiřího Macha
V úterý 15. prosince 2009 v 18:00 hod. se uskuteční  

v řečkovickém kostele sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“. 
Brněnský komorní orchestr pod vedením Mgr. Jiřího Mottla se 
představí ve skladbách J. S. Bacha, A. Corelliho, H. Purcella a dal-
ších autorů světového baroka. Koncert bude doplněn vánočními 
básněmi v podání předních brněnských umělců. 

Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě koncertu, pořáda-
ného MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou 
Communio pro arte, s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti 
našeho kostela. Koncert bude spojen s realizací veřejné sbírky. 

Jan Jandl

Adventní koncert

Krásné a pokojné Vánoce
Tak už je zde zase konec roku, čas kdy se s blížící změnou leto-

počtu opět snažíme dohnat všechno, co jsme až dosud nestihli. 
Deptají nás nesplněné a stále odsouvané úkoly v zaměstnání, jako 
temná noční můra na nás leží sliby dané veřejně i v soukromí, nebo 
ty intimní dané jen sobě samým. 

Přes všechna jmenovaná negativa je konec roku i dobou očeká-
vání, dobou Adventu, ve které se my, křesťané, chystáme oslavit 
narození Spasitele. Advent by měl však být pro všechny obdobím 
uklidnění, zamyšlení a duchovního očištění našeho vlastního já, 
dobou přípravy na slavný den - Boží hod vánoční. Teprve pak začí-
nají ony skutečné Vánoce, pak se mají rozeznít ty známé, půvabné 
a starobylé koledy. 

Jinak tedy nahlížíme na tyto dny my dospělí, jinak naše děti 
a vnuci. Pro ně jsou to většinou dny čekání na vytoužený Štědrý 
večer a pak už radování z dárečků a začínajících prázdnin. 

Tu pravou radost ze slavnostní vánoční pohody v kruhu svých 
milovaných však musíme vytvořit v prvé řadě my dospělí – rodiče 
a prarodiče. Zkusme tedy letos, ať jsme věřící či bezvěrci, ty krásné 
dny rodinné pohody rozšířit i o dny předcházející Vánocům tím, 
že část svých malicherných, a často uměle vytvořených starostí, 
hodíme velkoryse za hlavu. Ta pohoda, láska a pocit bezpečí mezi 
námi je důležitější než plný stůl, umytá okna a nablýskané obydlí.

Přejeme vám i všem vašim blízkým pokoj a mír o tomto čase.

za Redakční radu zpravodaje ŘEČ 
Ivan Koláčný

Činnost TJ Sokol Řečkovice podporuje město BRNO.

Seznam akcí 2009-2010
v sále T. J. Sokola Řečkovice

Vánoční koncert pěveckého sboru gymnázia
Vánoční koncert pěveckého sboru gymnázia v Brně-Řečkovicích 

se koná v pondělí 21. prosince 2009 v zasedacím sále  
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.

Začátek je v 17:00 hod.
Jarmila Kazdová


