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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PROSINEC 2015

Vážení spoluobčané,
rok 2015 se pomalu chýlí ke konci a neji-
nak je tomu i v případě významných akcí 
letos realizovaných z  úrovně městské 
části. Na přelomu října a  listopadu byla 

dokončena rekonstrukce zahrady naší největší mateřské 
školy na  Měřičkově ulici. Právě pracemi na  zahradě bylo 
završeno dvouleté období celkové regenerace této školské 
budovy, které započalo v roce 2014, kdy byla škola zatep-
lena a  získala nové rozvody elektro a  zdravotnětechnické 
instalace. 

Zahrada je pojata jako přírodní. Nově umístěné prvky 
jsou výhradně z  přírodních materiálů. Terénní práce byly 
navrženy s  cílem vytvořit bezpečné trasy pro pohyb dětí 
na odrážedlech a koloběžkách, je též vyčleněna plocha pro 
míčové hry. Součástí zahrady jsou pěstební záhony a prv-
ky pro pozorování a seznamováni se s přírodními živly. Při-
praven je i prostor pro venkovní vyučování a setkávání se. 
Celkové náklady ve výši 3,4 mil. korun bez DPH jsou hraze-
ny dílem z rozpočtu městské části, dílem z rozpočtu města 
Brna (2 mil. korun). Personálu školky a  také dětem i  jejich 
rodičům chci na tomto místě poděkovat za trpělivost, kte-
rou museli během podzimních měsíců, do  kterých práce 
zasáhly, prokázat. 

V obdobném termínu jako zahrada bylo dokončeno i vy-
budování parkoviště před Centrem lékařské péče. Z hledis-
ka parkování byla zvýšena kapacita oproti původní asfalto-
vé ploše, která byla také již značně poznamenaná během 
času. Upravena byla odpočinková část s lavičkami a zelení 
a  instalovány byly dva nové sloupy veřejného osvětlení. 

Akce je finančně kryta z rozpočtu městské části a z rozpoč-
tu města (příspěvek 1,5 mil. korun), celkové náklady činí  
3 mil. korun bez DPH.

Z  pohledu nákupního centra Vysočina je bezesporu 
zajímavé, že v návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou také pro-
středky na  projektovou dokumentaci, která by měla řešit 
nevzhledný a  nepříliš funkční stav venkovního prostoru 
zejména mezi Billou, pobočkou České spořitelny a dalšími 
provozovnami v této části střediska.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám touto ces-
tou popřál co nejpříjemnější prožití adventu i  samotných 
vánočních svátků. Zároveň mi dovolte i poněkud ambicióz-
nější přání, aby se vám co nejvíce z vánoční nálady a poho-
dy podařilo přenést i do celého nadcházejícího roku 2016.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty
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Informace ÚMČ

K distribuci listopadového zpravodaje
Listopadové vydání zpravodaje mělo být dle data předání na poš-

tu rozneseno do 10. 11. Toto datum bylo bohužel pozdější, než byl 
předpoklad redakčního plánu. K tomu máme poznatky z některých 
lokalit, že tam časopis byl roznesen dokonce po  10. 11. Pozvánky 
na  akce konané v  první dekádě měsíce se tak pro mnohé čtenáře 
staly pouhou upomínkou na  jejich nedávné konání. Za vzniklou si-
tuaci se omlouváme čtenářům i organizátorům akcí. Pokud do vaší 
ulice není zpravodaj doručován pravidelně, tuto informaci přivítáme  
na e-mailu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.

Ing. Oliver Pospíšil, šéfredaktor zpravodaje

Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
sděluje, že ve středu dne 23. prosince 2015  

je zrušen úřední den.
JUDr. Jana Otevřelová 

tajemnice ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Na své 15. schůzi 4. listopadu 2015 rada:
• vzala na  vědomí předběžný návrh rozpočtu městské části Brno- 

Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2016, 
• uložila panu R. V. ze Zlína podle § 58 odst. 4 zákona 128/2000 

Sb., o obcích, pokutu ve výši 5.000,- Kč, neboť porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem obce, konkrétně čl. 3 odst. 4  
nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává  
„Tržní řád“, a  to podomním prodejem dne 18. 9. 2014 v  domě  
Renčova 4, kterého se jako podnikající fyzická osoba dopustil 
uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu, 

• schválila poskytnutí věcného daru TJ SOKOL Řečkovice ve formě 
500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč za 1 balíček na Mikulášskou be-
sídku, konanou dne 6. prosince 2015,

• schválila termíny sňatků v  roce 2016 na  19. února, 1. dubna  
a  30. dubna, 28. května, 3. června a  25. června, 16. července,  
27. srpna, 10. září a 30. září, 14. října, 2. prosince.

• Zastupitelstvo městské části, které bude schvalovat rozpočet 
na rok 2016, se bude konat 17. prosince 2015 od 15 hodin v zase-
dací místnosti ÚMČ.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady městské části Přesunutí přístřešku na zastávce 
MHD na ulici Kořískova

Již na konci loňského roku iniciovala MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora přesunutí nepoužívaného přístřešku na zastávce MHD na ulici 
Kořískova. Oproti našim předpokladům nabrala tato záležitost znač-
né zpoždění způsobené technickými překážkami, zejména přítom-
ností již instalovaných sítí na  nově zvoleném místě pro přístřešek.  
Začala tak složitá  jednání s dotčenými firmami a institucemi. Nako-
nec došlo k  dohodě mezi Brněnskými komunikacemi, Brněnskými 
vodovody a kanalizacemi, Technickými sítěmi Brno, DPMB, RWE, EON, 
Telefónica, OÚPR MMB apod. Následně tak mohla firma CITY – TOOLS 
v minulých dnech přístřešek úspěšně přemístit.

Omlouváme se za  zdržení způsobené těmito technickými okol-
nostmi a věříme, že nově upravená zastávka MHD přispěje k vyššímu 
komfortu vašeho cestování autobusovou dopravou.

Mgr. René Černý, místostarosta

„Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2016 
přeje redakční rada zpravodaje ŘEČ“

Oliver Pospíšil
Jakub Trojan

Hana
Fišlová

Ivan  
Koláčný

Ladislav Filipi

René 
Černý

Martin
Otčenášek

Dana Malíková
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Na kus řeči s Josefem KUGLEREM
Dovolte mi v  dnešním rozhovo-

ru představit pana Josefa Kuglera, 
zastupitele za  KSČM, bez politické 
příslušnosti. Pan Kugler je členem 
zastupitelstva a  členem komise rady 
městské části pro sport. Těší mě, že 
právě s ním si v tomto čísle mohu po-
povídat, jelikož jsem se dozvěděl bě-
hem rozhovoru spoustu zajímavých 
věcí. Nebudu napínat a jdeme na prv-
ní otázku.

Vím, že jste byl před třemi volebními obdobími v  politice a  vloni se 
Vám podařilo vrátit se zpět, Co byl původně ten Váš počáteční impuls, 
že jste vstoupil do politiky? 

Vše to začalo oklikou a asi takto. Když mému synovi bylo 5-6 let, 
začal jsem s ním chodit na fotbal. Tam jsem poznal jednoho tatínka 
a zjistili jsme, že kluci tohoto věku si moc nepotrénují s hochy, kterým 
je 8-10 let. Založili jsme proto s panem Milošem Bednářem mladší pří-
pravku. On trénoval a já jsem začal dělat vedoucího. Jeho tatínkovi, 
panu Miloši Bednářovi staršímu, se líbilo, jak to vlastně děláme a jak 
se já angažuji. Organizovali jsme turnaje, jezdili jsme na soustředění 
a byli jsme na soustředění i týden v Chorvatsku. A jak to tak bývá, já 
se vždy bavil, co by šlo kde zlepšit, co by šlo udělat, a do toho mě 
oslovil pan Bednář starší, jestli bych nechtěl kandidovat jako nezá-
vislý za KSČM.

Takže to začalo u  fotbalu? Kolegové mi v  redakci vyprávěli, že jste 
s ním docela spřízněn. 

Já jsem tam strávil spoustu času. Vlastně jsem tu přípravku ce-
lou jednu generaci vedl od mladší přípravky až po dorost, i když syn 
skončil už někdy v mladších žácích. Bylo mi hloupé utéct od rozděla-
né práce, tak jsem si řekl, pomůžu svěřence dovést do dorostu, než 
budou přecházet mezi muže. Takže jsem se angažoval. Teď už tam 
chodím hodně málo, ale snažím se jim pomáhat, když to jde. Vzpomí-
nám na to rád, trenéři se vystřídali, výsledky byly, občas nám postup 
utekl o  jednu příčku. Rodiče viděli, že hrajeme, jezdíme na  turnaje 
a že se něco děje. Měli jsme vše rozdělené na dvě skupiny, áčko a béč-
ko. Snažili jsme se postavit do hry i slabší hráče. Vlastně ten, kdo byl 
v béčku, se „mohl dostat“ do áčka. Starší přípravku jsme doplňovali 
mladší přípravkou, takže polovinu tvořili kluci z mladší přípravky. Ti, 
co na to měli, přestupovali a už byli minimálně rok otrkaní. V  soutěži 
mezi  staršími jsme  nikdy neskončili hůř než někde v půlce tabulky. 
Fungovalo to. Ve městě jsme se snažili bojovat o  špičku tabulky.

Vy jste rodák z Řečkovic? 
Já jsem se narodil v  Moravské Třebové, ale jinak jsem vyrůstal 

do deseti let v Husovicích a od deseti let bydlím v Řečkovicích. Po voj-
ně jsem ještě bydlel pár let na  Vinohradech, chvilku v  Bohunicích 
a zase jsem se vrátil zpátky do Řečkovic.

Co nám prozradíte o svém osobním životě? 
Oženil jsem se podruhé před 23 lety, v  prvním manželství jsem 

děti neměl a s druhou manželkou Janou máme syna Patrika, které-
mu teď bylo 23 let, a dceru Adrianu, které bylo letos v listopadu 19 
let. Syn se vyučil a odmaturoval, dceru čeká maturita, a doufáme, že 
půjde dál do školy.

Kde pracujete a co děláte? 
Pracuji ve firmě IG WATTEEUW, kterou  možná bude někdo znát 

jako BMT. Vyrábíme převodovky pro vlaky a metra. Letos zde začínám 
pracovat již sedmnáctý rok. Pracuji jako operátor na CNC stroji – je to 
programově řízený stroj, kde se dolaďuje práce. Vyrábíme součástky 
a zabezpečujeme běžnou údržbu stroje. Všechno si na něm musíme 
umět udělat sami. Kdo přijde do naší firmy, musí mít určitou odbor-
nost. Není jednoduché nabrat novou pracovní sílu.

Řekl bych, že co jsem sledoval dění v médiích, tak kolem firmy IGW je 
teď pozdvižení. 

Naše firma je teď ve stávce. Ve firmě je odborová organizace, kde 
druhým obdobím dělám místopředsedu. Bohužel firma nám ne-
chtěla obnovit podmínky kolektivní smlouvy, která vypršela letos 
v  březnu. Do  nové smlouvy nám chtěli napsat klauzuli, že mohou 
zaměstnancům nařídit víkendovou práci třikrát za  měsíc. My jsme 
chtěli jeden víkend a nejvýše 90 hodin za rok. Na to však vedení firmy 
nereagovalo. A to nebylo jediné - firmě se zvýšil zisk z vlastních slu-
žeb a výrobků, pobočky jsou v Belgii, Rumunsku, Číně, menší firma 
je v Americe a teď v Indii. V Brně i tak děláme přes 50% obratu a zis-
ku celé firmy, takže jsme takové zlaté vejce. Dlouho jsme vyčkávali. 
Chtěli jsme jednat s firmou a domluvit se na všem po dobrém. Celé 
to začalo po jednání s divizním ředitelem panem Hogrem, kdy to byl 
diktát a  ultimátum, proto jsme přes odbory oslovili odborový svaz 
KOVO, oslovili jsme pana hejtmana Haška, pana premiéra Sobotku, 
setkali jsme se i s ministryní práce a sociálních věcí paní Marksovou 
a oslovoval se i belgický velvyslanec, protože majitelem jsou Belgiča-
né. Vše šlo pozvolna, vyhlásili jsme nejdříve stávkovou pohotovost 
- nic se nedělo, vyhlásili jsme, že sbíráme podpisy od úterý do pát-
ku, oslovili jsme majitele, že pokud budeme mít podporu vyhlásíme 
stávku. Hovořili jsme o  tom, že můžeme udělat nějaký kompromis. 
Dali jsme i podněty na inspektorát práce, že ne vše je zde v pořádku, 
a to se o některých podnětech vědělo už i půl roku. No a když jsme 
vyhlásili stávku, tak lidi ráno přišli do práce a majitelé nám zakázali 
vstup do areálu. Ten, kdo se tam dostal, byl vyhozen zpátky na par-
koviště. Je to problematické, jestli jsme udělali chybu my nebo firma. 
Ztráta na výdělku tady je. Odbory jsou v naší firmě již 18 let a nyní nás 
podpoří. Naštěstí nám vyjádřil podporu pan Souček, předseda sva-
zu odborů, že nás finančně podrží, ale nikdo nemůže čekat, že když 
jsme doma a stávkujeme, že nám to pokryje výplatu. Ztráta je jak pro 
firmu, tak i pro lidi. Až se vrátíme do práce, tak uvidíme, jak se budou 
majitelé k  určitým lidem chovat. Určitě spousta lidí odejde z  firmy 
sama. V Brně je v současné době spousta nových firem, které přibírají 
zaměstnance s naší profesí. Ale všichni věříme, že pro všechny to do-
padne dobře, aby se necítil nikdo jako poražený.

Jak to všechno poslouchám, tak Vám moc času už na koníčky nezbý-
vá? 

Ve  firmě organizuji jednou za  rok vodáckou akci, kdy jedeme 
splavit nějakou řeku - Vltavu, Ohři, Berounku. Letos v létě jsme sjeli 
za jeden víkend tři řeky – Tichou Orlici, Divokou a úsek, kde jsou už 
obě řeky spojeny. Lidi to baví a mě taky. Člověk si tak nějak na té řece 
oddychne. Jinak rád čtu. A  nebudete mi věřit, nejvíce přečtu v  do-
pravním prostředku. Mým dalším koníčkem je zahrádkaření, od obce 
mám už 19 let pronajatou zahrádku a tam se chodím bavit. Pěstuji 
brambory, jahody a jiné, občas si uděláme ohýnek se známými. Ale 
jak už jsem říkal, moc času nezbývá. K tomu jsem členem představen-
stva v  našem bytovém domě na  Horáckém náměstí a  členem jeho 
výboru a ještě dělám po domě něco jako domovníka.

Děkuji moc, myslím, že jste mi poskytl vyčerpávající odpovědi. Přeji 
hodně úspěchů, ať se situace v práci uklidní a s rodinou přeji jen samé 
radosti.

Děkuji za prostor a chtěl bych popřát Vám i našim spoluobčanům 
krásné vánoční chvíle.

(Rozhovor se začal připravovat v říjnu v době stávky. Dnes se již za-
městnanci vrátili do  práce, proběhla tak nejdelší stávka v  soukromém 
sektoru od roku 1989.)

Josefa Kuglera se ptal Jakub Trojan
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V noci na 17. listopad 1939 přepadly nacistické hordy studentské 
koleje, domovy a  školy. Vyhnaly nic netušící spící studenty na  uli-
ci. Devět čelných představitelů českého studenstva bylo na  místě  
zastřeleno, zbylí odvezeni do  německých koncentračních táborů.  
Vysoké školy byly uzavřeny a den poté bylo vyhlášeno stanné právo. 
Následovala 2. světová válka. První hrůzná léta poroby českého náro-
da byla ukončena 8. května 1945 ve 22.00 hodin stvrzením bezpod-
mínečné kapitulace Německa. Victory Day byl vyhlášen na 8. května 
1945.

Za pouhé tři roky, 25.února 1948, jsme vstoupili do mnohem del-
ší a  pro národ devastující doby, která trvala dlouhých 41 let. To se 
na československém nebi objevila rudá stuha, na které byla zlatými 
písmeny vetkána slova „LŽI, PODVODY, VRAŽDY.“ Tímto dnem zapo-
čala éra komunistické diktatury, končící až 17. listopadu 1989.

Proč tento úvod, proč tato nostalgie a  reminiscence? Autorské 
právo k „památníku obětem  nacistického a komunistického teroru 
a zvůle“, umístěného ve foyer řečkovické sokolovny, mne opravňuje 
připomenout, že jsem jej nevěnoval pouze sokolské jednotě, ale pře-
devším všem řečkovickým občanům. A 17. listopad by měl být kaž-
doročně dnem uctění památky obětí obou zrůdných režimů. Nejen 
sokolstvem, ale i občany společně s představiteli obce. Pevně věřím, 
že památník zůstane i mementem – dnešním i zítřejším dětem, mla-
dým lidem, kteří vstupují do života, i nám zapomnětlivým. Ti mladí 
se budou ptát a  přemýšlet, proč jejich otcové, dědové, pradědové 
opustili etické dimenze, mravní korektivy a umožnili tak nástup obou 
diktatur. V návaznosti snad budou přemýšlet, jestli i oni nepřispívají 
k možnému opakování historie. Ono se totiž může velmi lehce stát, 
že z hospod se znovu vyvalí smrad a dým a komunističtí zástupové 
znovu přijdou tvořit dějiny tohoto státu.

Jaroslav Herman, autor památníku

Slovo občana –  
17. listopad 1939,  
17. listopad 1989,  

17. listopad 2015 …

Marie  RAKUSOVÁ 94 let
Jindřich  DVOŘÁČEK 91 let
Jarmila  VODÁČKOVÁ 90 let
Jiří  MYSLÍN 85 let
Miroslav  KUČERA 85 let
Lidmila  PINKASOVÁ 85 let
Vlasta  DRASTICHOVÁ 85 let
Marie  VRBŇÁKOVÁ 80 let
Dagmar  KUČÍRKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – listopad 2015
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Se Standou Musilem se známe z turnaje v pétanque, kde jsme souh-
rou okolností před šesti lety hráli v  jednom týmu. Díky své profesi tráví 
pravidelně hodně času v daleké Číně, což se stalo ústředím tématem na-
šeho rozhovoru. 

Stando, Ty jsi brněnský rodák?
Rodák nejsem, narodil jsem se na Vysočině, ale v Brně jsem studoval 

na VUT a po ukončení studií jsem již zde zůstal. Trvale zde žiji od r. 1997 
společně s  manželkou, která také není brněnskou rodačkou. V  Brně se 
mi vždy líbilo a z důvodu pracovní příležitosti jsem se rozhodl tu zůstat. 
Do Řečkovic jsem se nastěhoval již s rodinou a trvale zde žiji již více jak 10 
let, je to skvělé místo pro rodinný život.

Jak se Vám tu líbí?
Je tu hezky, škola pro děti, velké množství sportovního i  kulturního 

vyžití. Já sám jsem členem sdružení Orel, mladší syn je dále velmi úspěšný 
v národní házené, hraje za místní 1. NH Brno. Já osobně rekreačně běhám 
a pod Orlem již několik let hrajeme s kamarády pétanque.

Další dotaz navazuje na Tvoji poslední větu. Již několikrát byla o Tobě 
v Řeči zmínka právě v souvislosti s touto hrou. Jak ses k tomu dostal?

Pétanque jsem začal hrát s kamarády z Řečkovic a velmi záhy přišla 
pozvánka na reprezentaci naší městské části na MiMB (Mistrovství města 
Brna městských částí) v mužské kategorii v roce 2009. Po vítězství v kate-
gorii „muži“ jsem již v „repre trojce“ zůstal. Dále jsme pak společně pod 
Orlem založili tým a od r. 2010 pravidelně hrajeme brněnskou ligu.

Zmiňuješ tradiční brněnský turnaj MiMB. Pokud se nepletu, na  po-
sledních dvou ročnících jsi ale chyběl …

Ano, to je pravda. Turnaj se vždy pořádá v červnu a já již přes dva roky 
pracuji ve  velké strojírenské firmě jako obchodní zástupce pro čínský 
trh. Poslední dva roky jsem byl v době konání turnaje v zahraničí, neboť 
v rámci jednoho pobytu se v Číně vždy zdržím dva až tři měsíce.

Dneska je situace v  Číně a  na  čínském trhu skloňována v  médiích 
prakticky denně. Jaký je Tvůj názor?

Čína je velice specifická, kdo tam byl, byť třeba jen jako turista, ví své. 
Já služebně do Číny létám každoročně od r. 2002, poslední dva roky tam 
ovšem trávím hodně času. Obchody s Čínou nejsou jednoduché, překáž-
kou bývá jazyk. Číňani, vyjma malého procenta mladé inteligence, cizí 
řeči neovládají, a obzvláště to platí o lidech ve vedení a v řídících funk-
cích. Z  důvodu zpomalení růstu ekonomiky v  posledních letech došlo 
také k poklesu poptávek ve strojírenství a čínské firmy více zvažují, zdali 
se do větších investic pouštět. 

Jak se v čínských městech jezdí a máš tam auto?
Z  našeho pohledu se nám kolikrát zdají nevychovaní a  bezohlední, 

zvláště pak v dopravě. Toto je však způsobeno koncentrací lidí ve měs-
tech a jejich neustálým pohybem. Pravidla silničního provozu jsou také 
hodně odlišná, kola a elektroskútry, kterých je ve velkých městech oprav-
du hodně, jezdí po chodnících, večer pak často ani nesvítí, takže nejsou 
vidět a  téměř ani slyšet. Přejít křižovatku na  zelenou bývá někdy těžší 
než na  červenou. O  přednosti na  přechodu nemůže být řeč už vůbec, 
pokud by chodec automaticky počítal s předností na přechodu, skončil 
by pod koly prvního auta. Téměř vždy zde platí nepsané právo silnějšího, 
a také platí, že ten, kdo má nabouraný předek vozu, je vinen. Já osobně 
zde automobil nemám. Mezinárodní řidičské průkazy (snad vyjma opráv-
nění z Hongkongu a Macaa) čínské úřady neuznávají. Získat místní řidič-

ské oprávnění pro cizince bez povolení k dlouhodobému pobytu nelze, 
a i pro Číňana je získání řidičáku dosti komplikované z důvodu obstarání 
všelijakých povolení, lékařských prohlídek, samotné testy nevyjímaje. 
Na druhou stranu, není k tomu ani důvod, města jsou plná taxikářů, je-
jich ceny jsou ještě stále pro cizince přijatelné a taky mají dobře fungující 
MHD, byť jsou vlaky, metra i autobusy dost přeplněné.

Ty se čínsky domluvíš? A jak se vyrovnáváš s časovým posunem?
Já umím v čínštině jen pár frází, to každopádně pro obchod nestačí. 

Spolupracuji s místním zástupcem a jeden člověk z kanceláře mluví vel-
mi dobře anglicky, takže mě na cestách vždy doprovází. Bez něj bych při 
jednáních neměl šanci. Pokud jde o časový posun, tak čas je v Číně oproti 
našemu časovému pásmu v letních měsících +6 hodin, v době platnosti 
zimního času u nás pak +7 hodin. První dva tři dny je to trošku unavující, 
pak si člověk celkem snadno zvykne a přizpůsobí se. Ono ani nic jiného 
nezbývá.

Jak se liší obchodní jednání v Číně, řekněme od těch evropských?
Můžu konstatovat, že odlišná jsou. S tamním zákazníkem se vždy ve-

dou jednání, která nezřídka zaberou několik dní v kuse. Technické věci se 
probírají velmi detailně a na jednáních je vždy přítomno mnoho lidí, kaž-
dý specialista na určitou problematiku, takže početně jsou vždy v přesile. 
Neodmyslitelnou součástí je vždy pozvání do luxusní restaurace na veče-
ři, což není záruka obchodního úspěchu, ale řekněme nepsaná podmínka 
pro další pokračování v jednáních. 

Určitě tam jenom nepracuješ. Navštívil jsi nějaké památky?
Mám rád čínskou architekturu, která je ve  světě jedinečná, obzvlášť 

pak rád navštěvuji různé buddhistické chrámy. Mnoho z  nich je stále  
živých, tzn. žijí zde mniši, kteří se oddávají každodennímu mnišskému  
životu a o chrám pečují. V Šanghaji stojí určitě za návštěvu Jing’an Tem-
ple, ležící v centru Šanghaje, nebo např. Jade Temple, kde jsou dvě velké 
sochy Budhy (sedícího a ležícího), vytesané z bílého jadeitu. Socha před-
stavující sedícího Budhu váží kolem jedné tuny a je vysoká téměř dva me-
try. Jako křesťan zde občas zajdu do krásné katedrály Xujiahui, je to tuším 
největší katolický kostel v tomto městě a je opravdu velmi pěkný. Letos 
byla v Šanghaji dokončena druhá největší budova světa, Shanghai Tower, 
měří více jak 630 metrů a má 128 pater. Je to úchvatná stavba v samém 
centru města.

Dále jsem byl několikrát v hlavním městě, v Pekingu, kde je to historic-
kými památkami doslova nabito, a také nemohu zapomenout na Velkou 
čínskou zeď, jež je na několika místech poblíž Pekingu opravena a zpří-
stupněna turistům. Projít se po ní je zážitek a někdy i sportovní výkon, 
neboť schodiště se místy mění v kamenný žebřík, který je docela prudký.

Jak ti chutná čínská kuchyně?
Čínská kuchyně je velmi různorodá, v  jednotlivých regionech panují 

značné rozdíly. Číňané snědí prakticky všechno, základem je ovšem rýže, 
nudle a  knedlíky, které jsou vždy plněné masovou nebo zeleninovou 
směsí a  podávají se vařené v  polévce. Já osobně mám nejraději jejich 
„seafood“ – mořské plody, které se v  přímořských provinciích, jako je 
např. Liaoning, Shandong či Hebei (což je provincie, kde leží také hlavní 
město Peking), podávají čerstvé a dovedou je připravit na tisíc způsobů. 

Se Stanislavem Musilem si povídal Oldřich Gardáš, člen zastupitelstva MČ

Pár měsíců v Číně
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Klub aktivních seniorů sportuje

Klub aktivních seniorů městské části minulý týden vyzkoušel v NC 
Královo Pole Cihelna bowling. Obsadili jsme tři dráhy a dvě hodiny se 
věnovali hře. I když většina bowlingovou kouli držela poprvé v ruce, 
zvládli techniku a výborně se bavili. 

V  příštím roce bychom chtěli stejnou akci pro velký úspěch  
zopakovat. Už teď se můžete hlásit k  účasti u  tajemnice úřadu,  
tel.: 579 275 671 nebo 606 033 064.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ 

K půlnoci z 1. na 2. prosince 1930 se uskutečnilo druhé českoslo-
venské sčítání lidu. Mimo jiné byla zjišťována gramotnost obyvatel-
stva, tj. znalost čtení a psaní, plodnost žen, minulé bydliště, zazněly 
otázky na  tělesné vady (vzhledem k  relativně nedávno ukončené  
válce), informace o hlavním i vedlejším povolání. 

Sčítacím komisařem pro Mokrou Horu byl učitel František  
Cigánek. Sčítací archy měli vyplňovat majitelé domů.

Na Mokré Hoře bylo tedy k 2. prosinci 1930 celkem 598 obyvatel 
(282 mužů, 316 žen), 596 národnosti české, 2 německé. Nábožen-
ství: 466 římských katolíků, 76 československých, 45 bez vyznání,  
10 českobratrských evangelíků, 1 pravoslavný. Domovních čísel bylo 
110, z nich 6 (vily) bylo neobsazeno.

Řečkovice měly k datu sčítání 800 domů a 4 355 obyvatel, 4 119 
národnosti české, 171 německé a 65 jiné.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... prosinec

PROBĚHLA VÝSTAVA 
„HORTUS“

Ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2015 proběhla tradiční výstava ovoce zeleniny  
a květin, doprovázená výtvarnými pracemi dětí z MŠ Kárníkova. 
Výstavu navštívilo 179 dospělých a 151 dětí.
Děkujeme vystavovatelům a  návštěvníkům za  přízeň a  ÚMČ Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora za poskytnutí prostoru v areálu pivovaru. 

Informace o naší činnosti najdete ve skříňkách: 
•	 Medlánkách	-	naproti	ÚMČ
•	 Řečkovicích	-	na konečné	tramvaje	č.	1,	u zastávky	autobusu	č.	41	 

směrem do Medlánek, na plotě gymnázia.
Výbor Hortus, sdružení zahrádkářů Brno 21

Čtvrtstoletí obnovené činnosti si připomněli na  slavnostním se-
tkání spojeném se mší svatou v úterý 17. listopadu v 11 hodin skauti 
a skautky v řečkovickém kostele sv. Vavřince. V úvodu setkání posvětil 
otec Jan Kotík, sám aktivní skaut, nový prapor zdejšího skautského 
střediska. Následovala mše, na jejímž závěru po uděleném požehná-
ní převzali slovo skauti, kdy ústy Ing. Jiřího Libuse zevrubně shrnuli 
25 let svého působení v naší MČ, vzpomenuli svých zesnulých členů 
a zmínili priority v současné a budoucí práci. Shromáždění pozdravil 
jako host náčelník celé skautské organizace Marek Baláš, za obětavou 
činnost skautů ve prospěch městské části a při výchově jim vyslovil 
poděkování starosty zplnomocněný člen zastupitelstva. Na  závěr 
slavnostního setkání byla pěti zasloužilým a obětavým pracovníkům 
zdejší skautské organizace předána záslužná vyznamenání. Medai-
le získali Dana Zerhauová, Zuzana Bořecká, Karel Bořecký, Ivo Císař 
a Jan Bořecký.

Program se poté přenesl do areálu Orlovny, kde pokračoval již ne-
formálním setkáním a zábavou. Přejeme našim skautům do příštích 
let hodně dobrých nápadů, obětavých lidí a úspěchů při naplňování 
jejich programu.

Ivan Koláčný

Naši skauti slavili

Pohled na Mokrou Horu v 30. letech min. stol.
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Vánoční tajemství  
aneb vánoční koncert  

Zdeňka Plecha a jeho přátel
Je období adventu. Období, které by-

chom měli prožívat v určitém ztišení. Běh 
našich životů by se měl zpomalit. Advent 
je totiž obdobím očekávání. To je již dáno 
v  samotném názvu. Adventus znamená 
příchod. Ano, očekáváme příchod, naro-
zení onoho dítěte v Betlémě, našeho Spasitele Ježíše Krista. Zkusme 
se i my v té dnešní hektické a uchvátané době zastavit. Udělat si čas 
k  pochopení, že Vánoce nejsou svátky bohatých dárků, kterými se 
vzájemně zahrnujeme, nýbrž že jsou svátky pokory a  lásky. Nikoliv 
shon diktovaný reklamami z televize, rozhlasu a reklamních plakátů. 
Vánoce jsou svátky, kdy máme možnost vyjádřit svým blízkým to, 
na  co nám ani během roku nezbývá čas. A  to, že si jich vážíme, že 
jsme rádi, že jsou a obohacují naše životy a že je máme rádi. 

K této atmosféře zklidnění chce přispět již tradičně vánoční kon-
cert Zdeňka Plecha, sólisty Národního divadla v Praze. Mimo doc. Jana 
Krále, který tyto koncerty vždy doprovází hrou na  klavír a  varhany, 
vystoupí tentokrát i Martina Kociánová, kterou si mnozí z vás pama-
tují z televizní obrazovky. Když měla volit mezi televizí a svojí láskou, 
operním zpěvem, volila operní zpěv, byť na televizi nezanevřela. Mar-
tina Kociánová má ve  svém repertoáru mezzosopránové i  některé 
sopránové role, řadu písňových cyklů a oratorních skladeb. Vystupuje 
ve Státní opeře Praha, v Hudebním divadle v Karlíně, v Jihočeském 
divadle v  Českých Budějovicích, v  Městském divadle Karlovy Vary 
a  pravidelně hostuje v  Divadle F. X. Šaldy v  Liberci. Koncertuje ne-
jen na domácích scénách, ale také v Německu, Rakousku, Japonsku 
či na Kypru.

Mnozí z vás nyní očekávají, že napíši, jaký program je připraven. 
Ale to se nestane. Onen program je právě tím vánočním tajemstvím, 
které mají naši umělci pro vás připravené. Ale mohu snad prozradit, 
že je pro vás nachystán koncert, jehož melodie vás bezpochyby pře-
nesou do království hudby a budou malým pohlazením po duši.

Přijměte proto pozvání na  tento vánoční koncert, který se koná 
dne 17. 12. 2015 v 19:00 hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6.

Zkusme se vymanit v této uspěchané době ze všeobecného sho-
nu a stresu a pojďme si vychutnat pokojnou atmosféru nadcházejí-
cích Vánoc.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149  
nebo e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného 
daru, doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podpo-
ru projektu Centra křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša,  
farář CČSH 

spolek Verbum et musica

Poznávací výlet do Vídně
Dne 16. října jsme opět po  roce podnikli cestu 

do podzimní Vídně. Čekala nás návštěva letního síd-
la panovníků Schönbrunnu a přilehlé ZOO, zimního 
sídla Hofburgu, centra Vídně, přírodovědného mu-
zea a závěrečná návštěva parku Prátru s mnoha zají-
mavými atrakcemi. Doufám, že si všichni naši účast-
níci den náležitě užili a  měli tak možnost alespoň 
na  chvíli „nakouknout“ do  německy mluvící země  
a slyšet němčinu, kterou se učí jako druhý cizí jazyk.  

Mgr. Lenka Vonášková 
ZŠ Horácké náměstí

Podpora technického vzdělávání 
na ZŠ Novoměstská

Základní škola Brno, Novoměstská 21, získala finanční prostředky 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spo-
lufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky, na projekt v oblasti podpory zlepšení podmínek pro 
vzdělávání. Zaměřen je na počáteční vzdělávání a jeho realizace pro-
bíhala od 1. 9. do 31. 12. 2015 s celkovou výší dotace 212 481 Kč.

Základními cíli projektu je podpora výuky  technických činnos-
tí, vedoucí k  rozvoji technických dovedností žáků na  2. stupni ZŠ 
a  ke  zvýšení zájmu o  následné vzdělávání v  technických oborech. 
Součástí školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2006 je 
i vzdělávací oblast Člověk a svět práce pro 2. stupeň. Realizována je 
v tematických okruzích Práce s technickými materiály a Design a kon-
struování.

Naše škola disponuje školní dílnou a ve výuce technických prací 
má více než třicetiletou tradici. I proto jsme využili možnosti z finanč-
ních prostředků projektu doplnit a  zmodernizovat vybavení školní 
dílny. Pro žáky bylo zakoupeno nové nářadí a  jednoduché stroje, 
s  nimiž mohou pod dohledem pracovat. K usnadnění a  zkvalitnění 
přípravy materiálu na výuku bylo pořízeno strojní vybavení pro peda-
goga. Důležitým předpokladem realizace projektu bylo i absolvování 
semináře Rozvoj profesních dovedností učitele a nákup odborné lite-
ratury se zaměřením na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.

Projekt se nachází v  závěrečné fázi, kdy bude celkově zhodno-
cen jeho přínos. Z dosavadních zkušeností lze konstatovat, že práce 
v dílně žáky baví a že se těší na praktické využití svých výrobků. Nyní 
pracují na  výrobě ptačích krmítek, která budou opeřencům sloužit 
v okolí naší školy.

Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy
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Vánoční program
Pátek 15.00 – 18.00 hod., rezervace do čtvrtka před akcí.
 Lokajová: 606 110 970, Bláhová: 775 174 463       
4. 12.  Mikulášská: tvoření, palačinky, zdobení perníčků, 
řetězy, svíčky z včelího vosku. Skup. v 16.00 a v 17.00,  
povídání s Mikulášem (drobný balíček pro své dítě  
s sebou). Rodinné vstupné 300 Kč (2+2-3 děti). 
11. 12. Vánoce a české zvyky: dílničky, přáníčka  
a výroba jednoduchých dekorací, výroba kalendáře, 
zdravé pečení. Cena: 80 Kč/osoba. 
18. 12. Dárky na poslední chvíli: originální dárky  
a dekorace z korálek. Cena: 150 Kč.    

* NOVINKA * 
Sauna – Klub pro maminky s dětmi

KDY: středa,  9.30 - 12.00 hod.,  Rezervace: Karin Volfová, 
tel.: 606 206 477 
Cena: 60 Kč/hod.,  v ceně je saunování pro dítě a jeho 
doprovod
Maminky s dětmi se mohou těšit na pohodové hrátky 
s programem v naší tělocvičně, písničky pro děti.  
Infrasauna je umístěna na stejném patře jako sál na  
cvičení. Je určena vždy pro 2 až 3 osoby. Přesný čas  
saunování je třeba rezervovat. Veškeré dotazy ochotně 
zodpovíme při Vaší návštěvě Klubu. S sebou ručník, 
osušku, gumové přezůvky do sauny, pití. Tato sauna je 
vhodná  pro všechny věkové kategorie pro posílení  
zdraví, včetně astmatiků a alergiků. Do klubu můžete 
chodit jendorázově, cena je dle délky návštěvy pro 
maminku + dítě.

 Pokud máte zájem o první hodinu zdarma,  
níže uvedná vymalovánka je zároveň jednorázovou 

vstupenkou platnou do konce ledna 2016.                                                                          

Přejeme vám příjemné adventní období,  
Vánoce s rodinou, mnoho štěstí a zdraví v novém roce!  

V lednu se můžete těšit na Dny otevřených dveří  
(prosíme o rezervaci) ve stávajících skupinových  

kroužcích pro děti.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova

www.ddmhelceletova.cz  |  telefon: 543 212 113  |  www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka FREE-COOL-IN 
Gromešova 1 – Kubova vila, Brno-Řečkovice

Nabízíme několik volných míst  
v těchto kroužcích:

Minivýtvarka, od 5 let nebo mladší děti v doprovodu 
rodičů, pondělí 17 - 18 hod.

Točení na kruhu pro dospělé i děti, individ. domluva, 
Zora Moudrá, 778 043 476.

Výtvarka s keramikou od 10 let, út. 16:15 - 17:45 hod.

Keramika pro dospělé, stř. 18:15 - 20:15 hod.

Srdečně zveme na tyto předvánoční,  
tvořivé akce:

Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem u lektorek 
uvedených v kontaktech. 
Začátky akcí: pondělky od 18 hod., čtvrtky od 17 hod., 
soboty od 9:30 hod.

PŘÁNÍČKA, VISAČKY, různé techniky – čt. 10. 12., 200 Kč, 
děti 100 Kč, domino@ddmhelceletova.cz.

PLSTĚNÍ ZA SUCHA - 7.12.,  krásné drobnosti, zvířátka 
atp., 220 Kč, děti 150 Kč , markovajana@email.cz.

DÍLNIČKA V KNIHOVNĚ - 10. 12., 15 - 16:30 hod. 
Knihovna J. Mahena, Palackého třída, ZDARMA! 
V knihovně je celý měsíc k vidění výstava výtvarných 
prací dětí z našich kroužků. Srdečně zveme.

VÁNOČNÍ MÝDLA - 14. 12., různé barvy a vůně, 250 Kč 
(5 ks menších mýdel), děti 150 Kč.

MIKULÁŠSKÉ DÍLNY PRO DĚTI - 5. 12., 9:30 - 12:00 
hod., nejmenší  v doprovodu rodičů, andělský lapač 
snů, čertovské pečení, Mikulášské překvapení, 150,- Kč 
všechna stanoviště, domino@ddmhelceletova.cz.

VÁNOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI - 12. 12., 9:30 - 12:00 hod., 
nejmenší v doprovodu rodičů, ozdoby, přáníčka, PF,  
svíčky, svícínky, taštičky, cena dle výrobků,  
cca 50 – 200 Kč, domino@ddmhelceletova.cz.

TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA - 22. 1. + 23. 1. 2016, 
DVPP - intenzivní seminář nejen pro pedagogy a lektory, 
4 setkání, celkem 32 hodin, cena za 1 den 900 Kč.  
Možnost proplacení zaměstnavatelem.

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice 
tel: 725 803 059, 608 644 313 

dominocvc@gmail.com 
www.ddmhelceletova.cz/domino

www.facebook.com/volnycas

Placená inzerce
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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
INSTALATÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
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
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
PŘEVODY družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení  
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603
KOUPÍM byt 1+kk/1+1. Platba v hotovosti. Tel.: 702 334 402
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokar- 
tonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům, 
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
VYUČUJI němčinu a angličtinu všechny věkové kategorie a stupně 
pokročilosti. Doučuji žáky ZŠ i krátkodobě. Tel.: 604 331 882
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918, www.malby-natery.eu
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené  
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Provádím pokládku  
plovoucích podlah. Tel.: 737 859 336
AKTIVNÍ babička v důchodu s mnohaletými zkušenostmi 
Vám pohlídá Vaše dítě a pomůže s úklidem domácnosti. 
Seriozní jednání a profesionalita.  
Tel.: 606 850 841 (volejte v dopoledních hodinách) 
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
KOUPÍM byt v Řečkovicích nebo okolí. Peníze z prodeje domu.  
RK nevolat. T: 736 123 995
HLEDÁM ke koupi vhodný dům v této oblasti nebo max. 40 km 
od Brna. Dobrý spoj do Brna nutný. T: 721 195 834

SHÁNÍM  ke koupi dům, i k opravám, ideálně Brno-sever.  
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910

ZŠ Letokruh, malá soukromá škola, hledá pedagoga. 
Tel.: 603 483 351, www.skolaletokruh.cz

PŘEPRAVA PRO SENIORY, OSOBY NA VOZÍČKU A OSOBY SE  
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Odvezeme vás k lékaři, na rehabilitaci, 
na úřady či na nákup. NONSTOP.  Tel.: 776 750 222, www.alaFio.cz

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

HľADÁM dlhodobý prenájom bytu 1+1 až 2+1. Iba 1 osoba, VŠ,  
43 r, nefajčiar, bez domácich zvierat. Práčka a lednice výhodou. 
Tel.: 777 337 251, mail.rv@email.cz

DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

PRONAJMU garáž ul. Novoměstská. Tel.: 721 904 668

VYMĚNÍM 2 pokojový byt s balkonem v Židenicích, ul. 
Meluzínova za l pokojový byt v této lokalitě. 
Tel.: 721 229 646 navečer

HLEDÁM skladníka do skladu čajů v Řečkovicích. 
Vhodné pro důchodce, znalost práce na PC vítána. 
Tel.: 603 254 227, info@velkoobchodscajem.cz

ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – NOVÁ SBĚRNA v Centru služeb 
Za příznivou cenu ve spolupráci se zavedenou čistírnou. 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
– NOVĚ – PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.  
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK 
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj. 
– PORADÍME S VAŠÍM POJIŠTĚNÍM 
– ZÁSILKOVNA 
– ÚSPORA VÝDAJŮ ZA VODU – až o polovinu méně za vodu! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

MASÁŽE-dárkový poukaz. Ambrož, Sibiřská 9, tel.: 605 48 73 23

PLACENÁ INZERCE
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SPORT
Sportovní program na PROSINEC:
Badminton – 4. liga smíšených družstev 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – EuroCup women (nová hala) 
9.12.  VALOSUN KP Brno : DIKE Neapol 18:00 hod. 
- Bonver ŽBL 
19.12.  VALOSUN KP Brno : VŠ Praha 15:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
5.12. KP Brno : Lovosice 17:00 hod. 
19.12.  KP Brno : Hranice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
4.12. Tango Brno : Hradec Králové 20:00 hod. 
18.12.  Tango Brno : Plzeň 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
5.12. VK KP Brno : Přerov 17:00 hod. 
19.12.  VK KP Brno : Frýdek-Místek 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – extraliga mužů (nová hala) 
6.12.  BULLDOGS Brno : Bohemians 17:00 hod. 
19.12.  BULLDOGS Brno : Vítkovice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz

Všem sportovcům, trenérům a sportovním činovníkům  
přeji klidné Vánoce a šťastný nový rok.

Richard Foltýn, 
 zastupitel a předseda komise sportu

TIP MĚSÍCE:

Basketbal – EUROCUP WOMEN
9.12. v 18:00 hodin 
VALOSUN KP Brno (CZE) – DIKE Napoli (ITA) 
Rozhodující zápas evropského poháru žen  
o postup ze skupiny 
(nová městská hala – Vodova, Brno-Královo Pole)

Změna režimu parkování  
v centrální části města

Od  neděle 15. listopadu 
2015 platí změna režimu par-
kování na  všech parkovacích 
místech v centrální části měs-
ta, která jsou zpoplatněna 
parkovacími automaty.  Změ-
na bude platná i pro parkovi-
ště se závorovým systémem 
na ulici Benešova.

Rada města Brna schválila 
posunutí časového obdo-
bí pro bezplatné parkování. 
Dosud bylo možné bezplat-
ně parkovat v  době od  18,00 
do  7,00 hodin, nyní se toto  
období mění – bez poplat-
ku mohou řidiči parkovat 
od 22,00 do 7,00 hodin.

V sobotu pak režim zůstává stejný –  zaparkovat lze zdarma od 13 
hodin, dále pak po celou neděli až do pondělního rána do 7,00 hodin. 

Poplatky za parkování zůstávají zachovány.
Důvodem uvedené změny je snaha o  zlepšení dostupnosti par-

kovacích míst pro občany, bydlící v centru města, kteří po 18. hodině 
často obtížně hledali místa pro svá vozidla.

Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí  
Brněnské komunikace, a.s.
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Sešlost šestnáct plus mínus  
aneb zveme vás na výstavu

Parta nadšenců propadlá výtvarničině, nevyléčitel-
ně závislá na  kreslení, malování, řezbařině, paličkování 
a spoustě dalších způsobů, jak z ničeho udělat něco. Nad-
šenců, kteří se znovu a znovu pokouší o to, aby ono něco 
mělo tvar a výraz, aby mělo alespoň částečně dar oslovit, 
aby alespoň trochu potěšilo a  zahřálo dušičku. Dušičku ná-
vštěvníka společných i autorských výstav, ale také pochopi-
telně tu vlastní autorovu. Potud definice „Sešlosti šestnáct 
plus mínus“.

 Jak vypadá Sešlost z venku? Sešlost ve smyslu sejít se. 
Kdy? Tehdy, kdy se nám chce a kdy i můžeme. Kde? Tam, 
kde je to možné. A  v  jakém počtu? Podle toho, kolik je 
těch, kterým se zrovna chce a kteří mohou. Ovšem pokud 
vystavujeme, tak pokaždé tak, aby byla výstava pestrá, 
vypovídající, profesionálně připravená a  potěšila většinu 
návštěvníků. Zatím na naše výstavy byly příznivé referen-
ce a  většina návštěvníků našich výstav se i  v  dalším roce 
na naše výstavy (i autorské) vracejí. 

A  proč šestnáct plus mínus? Šestnáct nás bylo na  za-
čátku v roce 2003. Postupem času, během různých výstav 
a akcí, nás ubývá, tak jak stárneme a postupně odcházíme 
tam, odkud se zatím nikdo nevrátil. A aby jednou nezůstalo 
jen u poslední a jenom autorské výstavy, zveme na každou 
společnou akci vystavující hosty. 

Nezáleží na názvu, nezáleží ani na počtu. Záleží vždy jen 
na tom, aby většina návštěvníků výstav mohla říci: „Našel 
(našla) jsem tam něco, co se mi líbilo.“

Vystavují zakládající členové skupiny SEŠLOST ŠEST-
NÁCT PLUS MÍNUS: Petr Bernard – olejomalba, Libuše 
Müllerová – pastel, Jana Hejlová – pastel, Josef Langer – 
olejomalba, Jana Trantírková – sklo, kombinovaná kerami-
ka, a hosté: Ladislav Dostál – malba, Milan Hejl – umělecké 
kovářství.

Zahájení výstavy v  Galerii na  radnici, Palackého nám. 
11, dne 4. prosince 2015 vernisáží v  17,00 hod. Ukončení 
výstavy 13. 12. 2015.

Petr Bernard

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
15. 1. 2016  v pátek  od 14 do  17 hodin 
16. 1. 2016  v sobotu od 8 do  11 hodin

S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz 
Individuálně lze zapsat dítě do 15. 2. 2016

Den otevřených dveří 19. prosince 2015

Ohlédnutí za kurzem Alfa
Již si nepamatuji, ve kterém z jarních čísel časopisu Řeč jsem zahlédl 

zmínku a zároveň pozvánku do kurzu Alfa, který se konal v údobí bře-
zen - květen na řečkovické faře. S jistými pochybnostmi jsem se přihlásil, 
neboť jsem v roce 2010 již kurz Alfa začal a záhy opustil. To bylo ovšem 
někde jinde a úplně jinak.

Jaké bylo moje překvapení (velmi kladné) z úplně jiného osobního 
přístupu, pojetí jednotlivých přednášek a témat, také ze setkání s nový-
mi, příjemnými lidmi, kteří mne obohatili a se kterými jsem stále v kon-
taktu.

Kurz Alfa je určen pro všechny hledající odpovědi, včetně úplných 
laiků, jakým jsem byl tehdy  i já. Začíná se společnou večeří, následuje 
přednáška a poté volná diskuze. 

Všechna témata s námi byla hezky probrána a diskuse byly přínos-
né, občas mírně bouřlivé, ale tak to má být. Z deseti čtvrtečních večerů 
a jedné soboty jsem se nezúčastnil pouze jednou, z pracovních důvodů. 
Vždy jsem si odnášel dobrou náladu i pocit poučení.

Díky Alfě jsem se (byť poněkud opožděně) zamyslel nad sebou, nad 
tím jak žiji, co mohu zlepšit. A toto bych rád nabídl také vám, milí čtená-
ři. První setkání nového běhu Alfy se uskuteční již 21. 1. 2016, ve čtvrtek, 
opět na faře v Řečkovicích. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
737 160 327,  podrobnosti naleznete na letáčku v tomto čísle Řeči.

V.O.G.
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DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovi-

ce a  Mokrá Hora ve  spolupráci 
s  uměleckou agenturou COM-
MUNIO PRO ARTE Vás srdečně 
zve na představení pro děti v po-
dání divadla PARAVÁNEK. Před-
stavení se uskuteční ve  čtvrtek  
3. prosince 2015 v  16:00  hodin na  řečkovické radnici,  
Palackého nám. 11, Brno. 

V   pohádce „O  zlobivém andílkovi“ hraje, zpívá a  mlu-
ví rozličnými hlasy všech maňáskových postaviček Kateřina  
Rakovčíková. 

Představení je spojeno s  veřejnou sbírkou na  ochranu  
kulturních památek a  tradic – na  obnovu a  úpravu areálu  
bývalého pivovaru v  městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora. 

Hana Fišlová, sekretariát ÚMČ Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom

KDY:   14. 12. 2015 od 15:00 hodin
KDE:   vedle kostela před Vavřineckou vinárnou
PROGRAM:  vystoupí děti z mateřských a základních škol městské  
 části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

Adventní koncert
V  pondělí 7. prosince 2015 v  18:00 hodin se uskuteční 

v řečkovickém kostele sv. Vavřince  již tradiční „Adventní kon-
cert“ v podání TRIA OD SV. JAKUBA. Verše se sváteční poezií 
přednese  ThMgr. Milan Klapetek. 

Název triu dalo jeho první koncertní působiště – kostel 
svatého Jakuba Většího v Brně. Toto hudební těleso tvoří ho 
zpěvák Milan Řihák, violista Karel Plocek a vahaník, klavírista 
a umělecký vedoucí souboru Martin Jakubíček. Hudebníci in-
terpretují a  popularizují díla od  renesance až po  současnost 
ve vlastní úpravě. 

Zveme všechny lidi dobré vůle k  návštěvě koncertu, po-
řádaného MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora ve  spolupráci 
s agenturou Communio pro arte, s laskavým dovolením řím-
sko-katolické farnosti našeho kostela. Koncert bude spojen 
s veřejnou sbírkou na ochranu kulturních památek a tradic – 
na obnovu a úpravu areálu bývalého pivovaru v městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Hana Fišlová, sekretariát ÚMČ

Kapela Vikýř zve 
na 10. ročník akce

 BIG BÍT BÁL
Sokolovna Řečkovice
12. 12. 2015 - 20:00 

Předprodej a rezervace  
v hospůdce „Orelský Klub“

Více informací na 
www.facebook.com/kapelavikyr

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci prosinci 2015:
2. 12. v 18 hod., sál školy
Mikulášský koncert
3. 12. v 17 hod., divadlo Barka
Předvánoční vystoupení tanečního oboru
16. 12. v 18 hod., Besední dům
VÁNOČNÍ KONCERT

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, 
příspěvková organizace

Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

ŽÁKOVSKÝ VEČER
9. prosince v 18.00

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla v Podbřežicích

11. prosince v 17.00

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích 

15. prosince v 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce
17. prosince v 18.00

ve společenském centru Sýpka v Medlánkách

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


