
Vánoční strom 2015
V pondělí 14. prosince tomu bylo již potřinácté, co se na Vavřinec-

kém náměstíčku představily s  koledami a  básničkami děti z  mateř-
ských a základních škol z Řečkovic a Mokré Hory. Počasí bylo chladné, 
déšť však nehrozil. Ze schodiště nad kašnou tedy mohlo opět vznik-
nout ozvučené pódium pro účinkující děti a vděčné publikum zapl-

nilo celé okolí. Akci moderovala Věra Müllerová. Děti si na závěr užily 
rozsvěcení vánoční jedličky, která této tradiční řečkovické akci přihlíží 
také od prvního ročníku, tedy od roku 2003.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

ČÍSLO 1.,  ROČNÍK XXV 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

LEDEN 2016

Vážení spoluobčané,
prosincové zasedání zastupitelstva městské 
části v  roce 2015 mělo na  programu také 
schvalování rozpočtu na rok 2016. Pojďme 
se proto nyní podívat, v jaké podobě byl ná-
vrh rozpočtu zastupitelstvu předložen. 

Co se základních parametrů týče, výdaje jsou navrženy ve výši 
85,9 mil. korun, příjmy ve výši 80 mil. korun. Rozdíl, krytý doplně-
ním z volných finančních prostředků na účtech městské části, je 
tedy 5,9 mil. korun. Tento schodek si můžeme dovolit zejména 
proto, že jeho značná část je plánována v oblasti bytového hos-
podářství kvůli plánované hromadné rekonstrukci bytových ja-
der v městských bytech. Jedná se ovšem o spíše opatrný scénář, 
v němž není počítáno s dotací z Fondu bytové výstavby města 
Brna, díky níž bychom se schodkovému rozpočtu měli ve výsled-
ku vyhnout. V  průběhu roku lze tedy očekávat vývoj směřující 
k vyrovnanému rozpočtu.

Běžné („provozní“) výdaje se snižují o 1,8 mil. korun. Na pří-
jmové stránce je nejpodstatnější nárůst tzv. neúčelové dotace, 
směřující od  města Brna k  městským částem, o  1,2 mil. korun. 
Z pohledu nových investic je finančně nejvýznamnější položkou 
zmíněná rekonstrukce bytových jader, připravovaná bytovým 
odborem (vyčleněno 24 mil. korun). Městská část chce i  nadá-
le pokračovat v  postupné regeneraci veřejných prostranství  
(2 mil. korun jako spoluúčast k  případné dotaci na  regeneraci 
ploch v  rámci sídliště nebo na  realizaci vybrané akce). V oblas-
ti školství bude počátkem roku připraven projekt rekonstrukce 
elektroinstalací a  ZTI na  ZŠ Novoměstská a  projekt dokončení 
regenerace zpevněných ploch včetně chodníků v  lokalitě by-
tových domů na Družstevní ulici. V obou zmíněných případech 

budeme usilovat o  zajištění finančních prostředků ještě v  roce 
2016. Dalšími prioritami rozpočtu roku 2016 jsou například pro-
jekty na snižování energetické náročnosti veřejných budov, revi-
talizace parku na Horáckém náměstí nebo okolí konečné stanice 
tramvaje č. 1.

Základní obrysy jsou tedy rozpočtem roku 2016, tedy jedním 
ze základních dokumentů načrtnuty. Zároveň věřím, že jeho pr-
votní podoba nebude jeho podobou konečnou a  že se vedení 
městské části ještě v průběhu následujících měsíců podaří získat 
prostředky na další potřebné opravy a investice.

Šťastné vykročení do nového roku přeje

Mgr. Bc. Marek Viskot, 
 starosta

Slovo starosty
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Informace ÚMČ

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části
• schválila smlouvy o nájmu nemovitých věcí – částí pozem-

ků (skladových ploch za  garážemi na  konci Novoměstské 
ulice) se společností OK VERTICAL, s. r. o., a  společností 
ELEKTRO S.M.S., spol. s r. o., od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou, 

• schválila záměr pronajmout kancelářské prostory o výměře 
18 m2 v objektu bývalého pivovaru na Palackého nám. 9,

• schválila jako nejvhodnější nabídky na dodávky elektrické 
energie a plynu pro vybrané objekty ve správě městské čás-
ti na rok 2016 nabídky společnosti E.ON a schválila smlouvy 
na dodávky elektřiny a plynu s tímto dodavatelem, 

• nesouhlasila s udělením výjimky z technických požadavků 
na stavby, spočívající v zajištění pouze 28 odstavných stání 
pro dodatečně povolovaný objekt bytového domu SO 08 
na rohu ulice Nachové a Duhové, namísto normou požado-
vaných 40 stání.

Na své 5. mimořádné schůzi 17. prosince 2015 rada:
• schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky 

„Rekonstrukce bytových jader v  bytových domech Novo-
městská 23 – 41“ a ustanovila komise pro posouzení kvali-
fikace a otvírání obálek s nabídkami a pro hodnocení nabí-
dek na plnění této veřejné zakázky. 

Na svém VII. zasedání 17. prosince 2015 zastupitelstvo městské části:
• schválilo návrh rozpočtu městské části na rok 2016 s celko-

vými příjmy 79, 963 mil. Kč, celkovými výdaji 85,876 mil. Kč 
a financováním ve výši 5,913 mil. Kč,

• schválilo termíny svých zasedání v roce 2016 na 11. 2., 14. 
4., 23. 6., 22. 9., 15. 12., 

• souhlasilo s využitím předkupního práva ke garáži bez č. e.  
na  pozemku p.  č. 821 v  k. ú. Řečkovice za  kupní cenu 
35.000 Kč,

• nesouhlasilo s  odprodejem pozemků v  areálu obchodní-
ho střediska Vysočina společnosti RELOAD ALFA CZECH  
REPUBLIC, s. r. o., 

• schválilo aktualizaci projektu Regenerace panelového síd-
liště Brno–Řečkovice, IX. etapa, a  podání žádosti o  dotaci 
z  podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť“ 
ve výši 4 mil. Kč, 

• souhlasilo s projednáním záměru pořídit změnu funkčního 
využití pozemků v  areálu bývalých řečkovických kasáren 
z  plochy občanského vybavení veřejného (O) na  návrho-
vou plochu bydlení čistého (BC), s  indexem podlažní plo-
chy odpovídajícímu hustotě a charakteru okolní zástavby, 
za podmínky vyřešení dopravního napojení z ulice Terezy 
Novákové, 

• schválilo podání žádosti o  dotaci ze státního rozpočtu 
ve výši 12 mil. Kč na akci „Rekonstrukce stávajícího mlatové-
ho hřiště při ulici Novoměstské“ v rámci programu „Podpo-
ra materiálně technické základny sportovních organizací“. 

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy z rady a zastupitelstva městské části

Dotace na energetické úspory  
v bytových domech

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás upozornili, že Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrova-
ného regionálního operačního programu Energetické úspory v byto-
vých domech.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů (4 nebo více 
bytových jednotek), společenství vlastníků jednotek a bytová druž-
stva. Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné 
renovace bytových domů. Jedná se tedy například o zateplování, vý-
měny oken a dveří, instalace systému nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla, výměny zdrojů tepla na tuhá paliva za plynové kon-
denzační kotle, instalace tepelných čerpadel, modernizace rozvodů 
teplé vody apod.

Podporovány budou také instalace solárních termických kolekto-
rů a solárních fotovoltaických soustav v bytových domech. V  jedné 
žádosti o podporu je možné uvést více podporovaných opatření. Je 
totiž vhodné je kombinovat (např. zateplení, výměna oken a hlavní-
ho zdroje tepla).

Výzva byla vyhlášena 9. 12. 2015, konec lhůty pro podávání  
žádostí je 30. 11. 2016 a  nejzazší datum pro ukončení realizace je  
30. 9. 2018. Celková alokovaná částka z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj je 1,35 mld. Kč. Podrobné znění výzvy najdete na inter-
netových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Dokumenty, část Dokumenty k  jednotlivým výzvám. Informa-
ce vám též rádi poskytneme my na  ÚMČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora nebo se můžete obrátit přímo na  kontaktní osobu pro IROP  
v  Jihomoravském kraji Ing.  Jitku Ondruškovou, tel. 735  158  118,  
e-mail: ondruskova@crr.cz.

Mgr. René Černý, místostarosta

Výzva vlastníkům rekreačních objektů 
a garáží na území MČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora
Z důvodu odstraňování chyb v Registru územní identifikace  

adres a  nemovitostí vyzývá stavební úřad ÚMČ Brno-Řeč-
kovice a  Mokrá Hora vlastníky rekreačních objektů a  gará-
ží, které nejsou součástí pozemku rodinného domu, aby 
si zkontrolovali, zda mají v  listu vlastnictví u  těchto staveb 
uvedeno evidenční (popisné) číslo. Pokud v  něm naleznete 
údaj „budova bez čísla popisného nebo evidenčního“, ob-
raťte se nejpozději do  konce roku 2016 na  stavební úřad  
(možno i telefonicky), který případné nesrovnalosti v zápisech  
staveb, ve spolupráci s vlastníky staveb, odstraní.

Stavby, u kterých nebude do tohoto termínu ujasněno par-
celní číslo pozemku a evidenční číslo, budou z Registru územ-
ní identifikace adres a nemovitostí vymazány.

Ing. Ludmila Pavlíčková, vedoucí stavebního úřadu

PROMÍTÁNÍ FILMŮ NA RADNICI
Ve  středu 13. ledna 2016 se v  10 hodin dopoledne usku-

teční první projekce filmů v budově Úřadu městské části Br-
no-Řečkovice a Mokrá Hora. Zimní setkání s filmem by mělo 
pobavit i  poučit. Tituly filmů jsou oddechové s  dabingem, 
doplněné krátkou přednáškou o  tvůrcích a  zvoleném titulu. 
Mnohé již naznačí názvy: S láskou, Rosie, Cesta naděje, Je pro-
stě báječná, Královská zahradnice, E. A. Poe a další. Promítání 
je plánováno na každou středu.

MgA.  Radek Hakl
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Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na úze-
mí města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou 
ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodin-
ných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhla-
šuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města 
Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 

Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města  
a městských částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa  
města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový 
odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). 

O zápůjčku, která bude poskytována v  roce 2016, mohou 
vlastníci nemovitostí požádat od  1. 12. 2015 do  15. 1. 2016. 
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejichž území se opravovaná nemovitost nachází. For-
muláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podá-
vají, a na výše uvedené internetové adrese. 

K  zajištění zápůjček z  Fondu rozvoje bydlení nepožaduje 
město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního 
práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o  zápůjčku provádí Komise bydlení 

Rady města Brna. O  výsledku výběrového řízení jsou všich-
ni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou 
zařazováni žadatelé, kteří již k  předmětné nemovitosti zřídili 
zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.

Za  vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. 
Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma 
a poplatky za vedení účtu hradí město. Finanční prostředky 
čerpá žadatel dle konkrétních účelů na  základě faktur nebo 
paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. 
Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou 
měsíčních splátek.

Po  úplném splacení zápůjčky připraví město podklady 
k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. 
Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.

Bližší informace o  zápůjčkách z  Fondu rozvoje bydlení 
mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinov-
ského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287. 

Mgr. Jiří Lahoda 
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice 
zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let
350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo  
s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného 
5 let 100 tis. Kč / BJ

ekologického topení ve stávajícím bytě

měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,  
včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis.Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis.Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě  
(max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody
5 let

100 tis.Kč / BJ v BD

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis.Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek  
s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis.Kč / dům

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení  
s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %
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Na kus řeči s Ivanem MAŠKEM
Doc.  ing.  ivan Mašek, csc., 

dlouholetý člen zastupitelstva 
naší městské části, se rozhod-
ně řadí k  těm, kdož ve  správě 
obecních záležitostí již získali 
řadu zkušeností. Dát se do  této 
práce vyžaduje dostatek chuti, 
vytrvalosti a  též vůle vypořádat 
se s  řadou nepříjemností, obtíží 
a  překážek, neboť úkoly, s  ni-
miž je třeba pustit se do  křížku,  
nelze obvykle rozlousknout ze 
dne na  den. Zkušenosti a  vzpo-

mínky, jež toto úsilí přináší, zůstávají pak v mysli po celý život.
Docent Mašek byl zvolen i členem rady naší městské části, 

působí v  kontrolním výboru zdejšího zastupitelstva a  ve  vý-
boru pro národnostní menšiny, je členem komise životního 
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Co Tě, Ivane, přivedlo ke komunální politice?
Doufám, že to nebude znít jako klišé, ale odjakživa jsem 

se zajímal o  věci veřejné a  účastnil se veřejného života. Tak 
to bylo i  s  mojí účastí v  samosprávě. V  letech 1988 až 1994 
jsem byl poslancem Národního výboru města Brna. Od komu-
nálních voleb v roce 2002 až dosud jsem zastupitelem v naší 
městské části.

Jak vzpomínáš na  své začátky v  této důležité oblasti správy 
veřejných věcí? 

Díky tomu, že jsem již předtím byl poslancem Národního 
výboru města Brna, který se v roce 1992 změnil na Magistrát 
města Brna, měl jsem již zkušenosti se samosprávou. Rovněž 
jsem uplatnil svoje zkušenosti ze samosprávy vysoké školy. 
Proto můžu říct, že začátek byl snadnější.  

Co Tě nejvíce zajímá na práci v místním zastupitelstvu?
Nejvíce mne vždy zajímala problematika bydlení, ochrana 

životního prostředí a bezpečnost občanů. V těchto oblastech 
jsem celou dobu pracoval, a to jako předseda nebo člen komi-
se rady městské části. Práce mne těšila, zejména tam, kde byl 
vidět její smysl a kde byly dosaženy viditelné výsledky. To bylo 
nejvíce znát v  práci bytové komise, kde jsme neustále řešili 
akutní či dlouhodobější bytové potřeby občanů nejen měst-
ské části, ale i města Brna a dalších mimobrněnských obcí.

Co považuješ za  svůj největší úspěch ve  správě obecních  
záležitostí?

Za osobní úspěch považuji více jak desetiletou práci v byto-
vé komisi. Pocit uspokojení v práci zastupitele jsem měl vždy, 
když jsem mohl pomoci lidem, kteří se v  mnoha případech 
ocitli v  nouzi, kdy najednou řešili otázku, kde budou bydlet, 
a spolu s kolegy jsme mohli tento problém uspokojivě řešit. 
Za  zmínku stojí skutečnost, že z  mé osobní iniciativy bylo  
obnoveno vítání nových občánků naší městské části. Myslím, 
že toto slavnostní přivítání občánků starostou městské části si 
získalo rodiče novorozenců, kteří se velmi rádi s dalšími rodin-
nými příslušníky tohoto setkání účastní. 

Jaké sis vytkl cíle či úkoly pro toto volební období?
V tomto volebním období pokračuji v práci komise život-

ního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, kde hlavní 

pozornost věnuji veřejnému pořádku, podpoře akcí a projek-
tů ke  zvelebení naší městské části a  ke  zvýšení bezpečnosti  
občanů v  každodenním životě. To je hlavním úkolem nejen 
pro mne, ale i pro ostatní kolegy v této komisi. Nesmím však 
zapomenout na dlouholetou práci ve výboru pro národnostní 
menšiny, kde pracuji od roku 2002. Podařilo se nám uskuteč-
nit řadu akcí, na nichž propagujeme Moravu, její historii a sou-
časnost, významné osobnosti. Z činnosti tohoto výboru a jím 
pořádaných akcí je zřejmé, že má své příznivce mezi občany 
naší i  ostatních městských částí a  že občané rádi navštěvují 
pořádané akce.

Prozraď prosím čtenářům svou profesi.
Od roku 1992 pracuji ve školství, nejdříve jako středoškol-

ský učitel Střední průmyslové školy chemické v Brně, od roku 
1993 jsem působil jako akademický pracovník Vysokého uče-
ní technického v  Brně na  fakultě chemické a  od  roku 2009  
dodnes jsem akademickým pracovníkem Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském 
Hradišti.

Pomáhají Ti Tvé profesionální znalosti a zkušenosti při rozho-
dování o obecních záležitostech?

Můžu říct, že hodně. Vysoké školy mají rovněž ustavenou 
samosprávu a  v  jednání jejich orgánů se uplatňují obdobné 
principy jako v obecní samosprávě. Takže člověk může uplat-
nit zkušenosti z jedné oblasti v druhé.

Vybavíš si ze své zastupitelské praxe nějakou příhodu či  
situaci, na kterou nejraději vzpomínáš?

Na  mne osobně nejvíce působily slavnostní okamžiky  
vítání občánků a uzavírání sňatků novomanželů, kdy jsem byl 
ve  funkci oddávajícího a  kdy jsem byl přímým účastníkem 
těchto slavnostních chvil novomanželů a nových občánků.

Už hezkou řadu let žiješ v Řečkovicích. Jak se Ti v naší městské 
části líbí?

Musím prozradit, že jsem se narodil v Brně a po řadě roků, 
kdy jsem pracoval a  bydlel mimo Brno, jsem se v  roce 1985 
s rodinou nastěhoval do naší městské části. Vždy jsem se po-
važoval za brněnského patriota. Naši městskou část považuji 
za jednu z nejhezčích v Brně, a jsme spolu s manželkou rádi, že 
zde žijeme. Každý z nás má možnost aktivně využívat svůj vol-
ný čas, ať již v dostupných sportovištích, kulturních stáncích, 
v přírodě, popř. v zájmových sdruženích. 

Co bys popřál Řečkovicím a Mokré Hoře a jejich obyvatelům?
Do nového roku 2016 přeji naší městské části, aby i nadále 

vzkvétala, pokračovalo se v  budování infrastruktury, komu-
nikací, modernizaci a  obnově sítí. Aby i  v  budoucnosti měli  
občané podporu a  zastání ve  svých požadavcích a  předsta-
vách u  svých zvolených zástupců samosprávy jak na  úrovni 
městské části, tak města i  kraje. Občanům pak přeji hodně 
štěstí, zdraví, pohody a splněných přání v novém roce 2016.

přeji ti, ivane, aby se ti práce v samosprávě naší městské 
části nadále dařila a líbila, neboť výsledky úsilí místní rady 
a  zastupitelstva se snad nejvíce odrážejí v  běžném životě 
zdejších obyvatel a dokážou jej učinit mnohem příjemněj-
ším. 

Otázky kladl Ladislav Filipi
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I. 
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2016 Vás přivítáme v novém showroomu ŠKODA.

AUTOCENTRUM K.E.I. SE NA VÁS TĚŠÍ V NOVÉMAUTOCENTRUM K.E.I. SE NA VÁS TĚŠÍ V NOVÉM

NOVINKA - Kroužek pro děti: MINI ZOO
Máte rádi zvířátka, ale doma je nemůžete mít? Přihlaste se 
do kroužku, ve kterém se můžete se zvířátky pomazlit a zároveň 
se o nich zábavnou formou mnoho dozvědět. O zvířátkách si 
budeme povídat, naučíte se, jak se o ně starat, a budeme hrát 
spoustu her. Čekají na vás králíci, chameleon a šnek. Kroužek 
bude probíhat v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 
od 15.00 do 17.00 hodin.  Přijďte na ukázkové a informační 
hodiny 21 ledna a 25. ledna 2016.  
prosíme zájemce o rezervaci.  
Pondělí vede M. Bláha – 775 389 299.  
Čtvrtek vede M. Pinkasová – 721 009 473.

kompletní nabídka na jarní prázdniny na : 
www.ddmhelceletova.cz,  pobočka Frikulín

JARNÍ PRÁZDNINy  
– příměstský tábor Brno!

 kdy: od středy do pátku, 2.- 4. 3. 2016, cena: 900 kč 
Sraz: 8.00 hod. Návrat: 16.00 hod. Z programu: Technické  
muzeum, zajímavosti města Brna, Planetárium, Kostkoland – 
největší tuzemská herna s legem a výstava modelů, některé 
jsou interaktivní (ruské kolo, nádraží).  Program v DDM: výroba 
palačinek, hot-dogů, deskové hry, hádanky a hry, dle počasí 
„Bijásek“, na přání s občerstvením.  Děti budou provázet pověsti 
města Brna. Pro tvořivé – zápichy  do květináčů, panáčci z vlny.
Záloha: 400 Kč s přihláškou, doplatek do 15. února 2016. 
S sebou do batohu: jízdenky na MHD, strava + pití na výlety, 
přezůvky. Týden před táborem obdržíte přesné pokyny  
s programem  a  typem jízdenek na MHD.
Přihlášky a rezervace: Šárka Lokajová, tel. 606 110 970,  
Helča Vévodová, tel. 720 214 992

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

Máme volné  místo v kroužku:
Výtvarka s keramikou - od 10 let, út. 16:15-17:45
Pořádáme akci pro pedagogy a zájemce o intenzivní práci 
v keramické dílně.

tVoŘiVá keraMická Dílna,   22. 1. + 23. 1. 2016, 
DVPP - akreditovaný kurz, intenzivní  keramický  
seminář nejen pro pedagogy a lektory, 4 setkání, celkem 32 
hodin, cena za 1 den 900 Kč. Různé druhy technik  
a výrobků, např. konvička, odlévání do forem,  
mramorovaná hlína, zdobení, obsluha keramické pece, vy-
zkoušíme točit na kruhu. Různorodá inspirace  
a nápady na tvoření z hlíny. 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

Nabídka na druhé pololetí školního roku:
poznávání světa hrou (společně s dětmi objevujeme svět a připra-
vujeme se do školy)
středa 13.30 - 15 hod. (děti 3-5 let)
středa 15.30 - 17 hod. (děti 5-7 let)
Montessori anglicky (program pro děti vedený  
v anglickém jazyce)
čtvrtek 15.00 - 16.15 hod. (děti 3-5 let)
čtvrtek 16.30 - 17.45 hod. (děti 5-8 let)
Program pro rodiče s dětmi 1 - 3 roky 
(po. – stř.  8.30 – 10 hod. nebo po. – út. 15.30 – 17 hod.)
Ukázková lekce zdarma.

Lenka Komárková, ředitelka

Ječná 29a, Brno-Řečkovice, tel.: 732 859 257 
e-mail: info@montessori-brno.cz 
www.montessori-brno.cz
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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

kaDeŘnickÉ slUŽBy do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

DopraVa pro seniory – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

pŘeVoDy družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení  
vlastníka, SVJ, zaměřování bytů. Info zdarma na tel.: 724 304 603

počítače-nB-tiskárny-internet: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

MalíŘ pokojů, tel.: 604 518 776, Řečkovice

elektrikáŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

BytoVá jáDra, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce 
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,  
sádrokartonářské. Osobní přístup,  spolehlivost, kvalita.  
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654

MalBy – nátĚry onDerka. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918, www.malby-natery.eu

koUpíM garáž na ul. Novoměstská. Tel.: 603 394 703

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

koUpĚ BytU 1+kk - 1+1 v Řečkovicích a okolí, ihned! 
DVL Brno reality, 602 501 388, info@dvl.cz

koUpĚ BytU 2+kk - 2+1 v Řečkovicích a okolí, ihned. 
DVL Brno reality, 602 501 388, info@dvl.cz

PLACENÁ INZERCE

Placená inzerce

V minulém roce jsem psala o některých historických udá-
lostech, které se vázaly k měsíci, kdy vycházela Řeč. Letos bych 
ráda psala o  jménech řečkovických a  mokrohorských ulic, 
o tom, jak a kdy tato pojmenování vznikala. 

Nejprve něco obecně o pojmenování ulic v Brně. Nejstarší 
doložené pojmenování na území Brna najdeme v listině z 26. 
června 1293, která Brno dělí podle farností na petrskou a  ja-
kubskou. Ve 14. století Brno bylo Brno rozděleno na čtyři čtvr-
tě/kvartály (Brněnský, Veselý, Běhounský a  Měnínský) a  čtyři 
předměstské čtvrti ho obklopovaly. Středověké pojmenování 
bylo hlavně orientační. Tržiště bývala dle polohy Horní či Dolní 
nebo se jmenovala podle zboží na nich nabízeného (Uhelný, 
Rybný trh). Ulice se často pojmenovávaly podle zastoupených 
řemesel (Zámečnická, Kobližná) nebo podle významných bu-
dov (Pod školou, Za  kostelem sv. Jakuba) či směru (Starobr-
něnská, Měnínská). Názvy byly latinské, německé a  české. 
Domy byly zpočátku označovány domovními znameními 
a roku 1770 se patentem císařovny Marie Terezie zavedlo číslo-
vání domů. Roku 1779 vyšel tiskem první seznam ulic a domů 
v Brně, domů bylo 581.

Když v  polovině 19. století došlo ke  zbourání hradeb 
a vzrostla výstavba, byla číselná řada domů nedostačující, ori-
entace ve městě byla nepřehledná. Dne 24. 5. 1867 byly stano-
veny zásady pro nové zavedení označení ulic a domů. Tehdy se 
začala v názvech ulic objevovat jména význačných osobností. 
Úplně první ulice pojmenovaná po osobnosti (císař Ferdinand 
V.) byla Ferdinandsgasse (dnešní Masarykova).

Dvacátá léta 20. století byla ve  znamení velké výstavby, 
a tedy i ve znamení vzniku nových ulic. Nová jména přibýva-
la po  desítkách, protože se zároveň k  Brnu připojovala další 
předměstí. K  prvnímu většímu přejmenování brněnských 
ulic došlo po  roce 1918, kdy se jména císařské rodiny měni-
la za jména osobností I. republiky. Potom se přejmenovávalo 
v době války, po válce, v 50. letech, kolem roku 1968 a nako-
nec po roce 1989, to nám snad už vydrží. Co se týče názvů ulic 
v předměstských částech, první názvy se objevují v roce 1844 
(např. Cejl). V Řečkovicích jsou první ulice pojmenovány roku 
1919, v Mokré Hoře až v roce 1960 (aspoň jsme si ušetřili něko-
likeré přejmenování).

V  příštím vydání Řeči začneme podle abecedy, tedy ulicí 
Azurovou.

Mgr. Dana Malíková

Krátce z historie... 

ŘEČKOVIČTÍ HASIČI  
POŘÁDAJÍ SBĚR STARÉHO 
ŽELEZA. CELOROČNĚ !!!

Vážení spoluobčané,
protože námi pořádané sběry šrotu u  Vás vzbudily velký  
zájem, rozhodli jsme se, že mimo vyhlášené železné sobo-
ty je možné provést odvoz starého železa individuálně –  
kdykoli během roku. Zároveň Vás prosíme, NEPODPORUJTE  
POCHYBNÉ SPOLEČNOSTI, které pořádají jiné železné akce. 

Děkujeme! 
Kontakt: 724 90 76 85 (od 18 hod.), 
e-mail: hsbrnoreckovice@email.cz, 

www.hasicireckovice.webnode.cz.
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Program přednášek pro seniory na I. čtvrtletí 2016
Klub seniorů Kořenského – v sále zUŠ na ulici kořenského 23b, Brno
15. leden Ing. Charvát Jiří Jižní Afrika 17:45
22. leden Lobpreisová Eva Indie 17:45
5. únor Ing. Míča Jiří Historie starého Bulharska 17:45
12. únor Mgr. Lollok Klementová Marie Istanbul 17:45
19. únor Ing. Novák Jaromír Martinik 17:45
26. únor RNDr. Vlasák Jan Faerské ostrovy - Norsko 17:45
11. březen RNDr. Žákovská Alena Antarktida 17:45
18. březen Ing. Kolejka Jaromír Málo známé střední Německo 17:45

Klub seniorů Mokrá Hora – v budově naděje na ulici hapalova 20, Brno
11. leden Krutilová Zdena Thajsko, Kambodža, Laos 16:00
25. leden Mgr. Lollok Klementová Marie Mallorca 16:00
8. únor RNDr. Žákovská Alena Antarktida II 16:00
22. únor Ing. Novák Jaromír Severní Itálie 16:00
7. březen Ing. Jarolín Zdeněk Arménie 16:00
21. březen Ing. Kolejka Jaromír České Karpaty 16:00

Mobilní kluziště za Lužánkami bude v době Hokejo-
vých her uzavřeno pro veřejnost. Bruslaři budou moci 
vyzkoušet ledové plochy v DRFG aréně nebo v Hokejové 
hale na ulici Střední.

V prostorách bývalého zimního stadionu Za Lužán-
kami se nyní buduje ledová plocha společně s tribuna-
mi, které jsou určeny pro diváky CZECH WINTER GAMES 
BRNO 2016. Společnost STAREZ – SPORT, a.s. poskytla 
KOMETĚ GROUP, a.s. část prostoru přilehlého Mobilního 
kluziště za Lužánkami za účelem vybudování zázemí pro 
hráče a rozhodčí. V době konání Hokejových her a jejich 
příprav v  termínu 28. 12. 2015 – 13. 1. 2016 nabídne-

me bruslení pro veřejnost na jiných ledových plochách. 
Bruslaři budou mít možnost navštívit led, na kterém tré-
nují hokejoví profesionálové. Kromě ledové plochy vy-
budované speciálně pro Hokejové hry mohou Brňané 
vyzkoušet kluziště v DRFG Aréně nebo v Hokejové hale 
dětí a mládeže na ulici Střední. Přesný harmonogram 
veřejného bruslení bude zveřejněn na webových strán-
kách www.starezsport.cz, na mobilní verzi webu www.
bruslenizaluzankami.cz, FB nebo www.hc-kometa.cz, 
www.drfgarena.cz, a při vstupu na dané sportoviště.

Mgr. Michaela Radimská, 
Tisková mluvčí, PR

Náhradní bruslení v době Hokejových her
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Slavnost slabikáře
Dne 3. 12. 2015 proběhlo u nás ve škole tradiční slav-

nostní předávání slabikářů našim prvňáčkům.
Děti předvedly rodičům své čtenářské dovednos-

ti, získané od začátku školního roku. Prvňáčci zpívali  
i recitovali básničky o zimě a čertech. Po zdolání všech 
úkolů sklidili potlesk a byli povýšeni do “stavu čtenářské-
ho“ a za chvíli už listovali novým slabikářem. Přejeme jim 
spoustu hezkých čtenářských zážitků a mnoho krásných 
knih pod stromečkem.

Paní učitelky Kramaříková a Kulichová,  
ZŠ Novoměstská

Už na konci února čekají brněnské děti jarní prázdniny. Jak 
je smysluplně zabavit a  připravit pro ně dobrodružný pro-
gram, na který jen tak nezapomenou? Přihlaste je na některý 
z příměstských táborů Lipky. 

Vaše dítě může prožít nezapomenutelný týden na  někte-
rém ze čtyř brněnských pracovišť školského zařízení Lipka. 

Na pracovišti Lipová, které sídlí v Pisárkách, se například z dětí 
na týden stanou hledači pokladů. Dokážou najít v přírodě, ale 
také v uličkách města podle mapy potřebné indicie, které je 
dovedou až k  pokladu? Na  pracovišti Kamenná v  Kamenné 
kolonii se zase děti jako archeologové vydají hledat Ötziho, 
tajemnou mumii nalezenou v horách na hranicích Rakouska 
a Itálie. Bude jejich badatelská mise úspěšná? Také soběšické 
Jezírko chystá nabitý program – děti se na pomyslných hřbe-
tech slonů vydají přes Alpy ve stopách legendárního vojevůd-
ce Hannibala! Zajímá vás, jaký konec budou mít tyto příběhy? 
Nechte své děti, aby se staly jejich součástí a bylo i na nich, jak 
to všechno dopadne! 

Všechny tábory Lipky jsou zaměřeny především na aktivní 
pobyt venku, poznávání přírody i světa okolo nás a spoluprá-
ci celé skupiny dětí. Malí účastníci ve  věku od  7 do  13 let si 
ale užijí také spoustu tvoření, her, legrace a napětí. „Nejvíc se 
mi líbilo, když jsme pomáhali doktoru Watsonovi hledat s GP-
Skou klíče od kufru, ve kterém jsme mysleli, že bude ukradené 
pouzdro,“ vzpomíná osmiletý Honzík na  letní příměstský tá-
bor, kde si děti hrály na detektivy. Plán na jarní prázdniny má 
Honzík prý už jasný, týden chce strávit na Lipce.  

Přehled všech táborů Lipky, které se konají v době jarních 
prázdnin – tedy od  29. února do  4. března 2016 – najdete 
na www.lipka.cz/tabory.

JARNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NA LIPCE

Josefa  BARTUŠKOVÁ 92 let
Ludmila  KŘENKOVÁ 92 let
Miroslava  HALOVÁ 90 let
Vladimír  SVOBODA 85 let
Anna  KRÁLOVÁ 85 let
Olga  KREJČOVÁ 85 let
Jaroslava  NEJEZCHLEBOVÁ 85 let
Vlasta  HUBENÁ 85 let
Jozef  KORDA 80 let
Karel  HRUŠKA 80 let
Otilie  DUPALOVÁ 80 let
Zdeňka  KOMÁRKOVÁ 80 let
Hana  TOMÁŠOVÁ 80 let

Eva  ŠOTÁKOVÁ 85 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – prosinec 2015

JUBILANTI – listopad 2015
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SPORT
sportovní program na leDen:
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Bonver ŽBL (nová hala)
16.1.  VALOSUN KP Brno : DSK Nymburk 16:30 hod.
23.1.  VALOSUN KP Brno : USK Praha 15:30 hod.
30.1.  VALOSUN KP Brno : Slavia Praha 15:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz

Futsal – 1. liga (nová a stará hala)
8.1.  Helas Brno : Č. Lípa 19:30 hod.
15.1.  Tango Brno : Chrudim 20:00 hod.
22.1.  Helas Brno : Zruč nad Sázavou 19:30 hod.
29.1.  Tango Brno : Krokodýl Brno 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
9.1.  VK KP Brno : SG Brno 18:00 hod.
23.1.  VK KP Brno : Olymp Praha 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Florbal – extraliga mužů (nová hala)
3.1.  BULLDOGS Brno : Ostrava 17:00 hod.
17.1.  BULLDOGS Brno : Ml. Boleslav 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz

Richard Foltýn, 
 zastupitel a předseda komise sportu

tip MĚsíce:
Futsal – Brněnské DerBy
29.1. ve 20:00 hod. 
tango Brno : rádio krokodýl Brno
(nová městská hala – Vodova, Brno-Královo Pole)

SPORTOVEC MČ 2015 
NOMINACE

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

• jednotlivec (maximálně 3 nominace),
• trenér (1 nominace),
• funkcionář (1 nominace),
• družstvo (1 nominace).

Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k oce-
nění 10 jednotlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev 
a jeden absolutní vítěz, který se v pátek 18. 3. 2016 stane 
sportovcem roku 2015 naší MČ.

Podmínkou k nominaci je buďto trvalé bydliště v MČ 
Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, nebo členství v  některé 
místní organizaci, která zde sportovní činnost provozuje.

Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte do  
29. 2. 2016 na  e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz, 
nebo stancl@reckovice.brno.cz

Richard Foltýn, 
předseda komise sportu

Novoměstský pohár 2015

ZŠ Novoměstská uspořádala tradiční třídenní florbalový turnaj  
o putovní pohár ředitelky školy. Letošního 10. ročníku se zúčastnilo 
32  žákovských družstev z brněnských škol. Po devíti letech se týmu 
Rytířů ze ZŠ Novoměstská splnil sen – konečně vyhráli. Pohár naší 
paní ředitelky letos neputuje do jiné školy, ale zůstává „doma“.

Naši chlapci nastoupili  v osmi utkáních a všechna vyhráli s celko-
vým skóre 66 : 11.

Celý tým ve složení  Kalousek, Mrhálek, Jančařík, Prokeš, Vysloužil, 
Kotzian, Matuš, Novák, Kolář a bratři Svadbíkovi bojoval s velkým  na-
sazením a sportovním elánem.

Trenéři děkují všem hráčům za vynikající hru a vzornou reprezen-
taci školy.

Libor Haluza, trenér
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Lesy města Brna, a. s., organizují v  rámci své 
činnosti vzdělávací akce zacílené na  všechny  
věkové skupiny i  skupiny se speciálními potře-
bami. Cílem těchto aktivit je prožitkem, hrou,  
všemi smysly poznat a  snad si i  zamilovat pro-
středí lesa jako ekosystému a  zároveň přiblížit 
i práci lesníků. Motto lesní pedagogiky je „O LESE 
SE UČIT V LESE“. Proto programy probíhají přímo 
v  lese v  okolí města Brna. Náplň jednotlivých 
programů bývá uzpůsobena potřebám klienta, 
např. tak, aby souvisela s osnovami učiva ve ško-
le (proměny lesa během roku, voda v  lesním  
ekosystému, půda a procesy v ní, rostliny, živoči-
chové, les v čase, škůdci a opravdu škodí?, výcho-
va lesa, ochrana lesa, kde se bere les,…).

Bližší informace naleznete na www.lesymb.cz  
nebo nás přímo kontaktujete e-mailem  
lesymb@lesymb.cz.

Jste srdečně zváni za poznáním lesa s námi.

Ing. Petra Packová, Ph.D., 
 Lesy města Brna, a. s.

Pojďte s námi do lesa za poznáním
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Mikuláš přišel i do ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

V prosinci nachystala naše ZUŠ svým žákům a široké veřej-
nosti několik krásných programů. Hned 1. 12. se někteří zú-
častnili společného koncertu se ZUŠ Polička v Tylově domě 
v Poličce k výročí narození V. Kaprálové a B. Martinů a byli 
odměněni zaslouženým dlouhým potleskem.

Dne 2. 12. se na závěr žákovského večírku objevila nebes-
ká návštěva. Svatý Mikuláš se svými pomocníky obdarovali 
malé umělce sladkou odměnou. 
Dne 3. 12. se konalo předvánoční vystoupení hudebního 
a  tanečního oboru v  divadle Barka a  krásně nás všechny 
uvedlo do předvánoční atmosféry. 

Na předvánočním odpoledni pro seniory 10. 12. v Semila-
sse zahráli a zatančili  žáci ZUŠ a všechny přítomné svým 
vystoupením příjemně předvánočně naladili. 

Dne 16. 12. se konal tradiční Slavnostní koncert ZUŠ  
V. Kaprálové ve  zcela zaplněném Besedním domě. Malí 
zpěváčci potěšili sborovým zpěvem, zkušenější sólisté 
a komorní soubory předvedli to nejlepší, co se letos v naší 
ZUŠ urodilo. K vrcholům představení patřilo provedení vy-
braných částí České mše vánoční od J. J. Ryby Hej Mistře 
za  účasti žákovského orchestru, dětského sboru a  sólistů 
z řad žáků ZUŠ. 

Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ V. Kaprálové

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,  
příspěvková organizace

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

PF 2016
ŽÁKOVSKÝ 

 VEČER
26. ledna 2016 v 18.00

Srdečně zve 
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

Vzpomínka na 
Eduarda Postbiegla

V  posledních třech letech nás pan 
Doc.  Ing.  Eduard Postbiegl, CSc., provázel ně-
kolikrát milým slovem a  úsměvnými historkami 
dějinami i  současností moravského i  českého vi-
nohradnictví a vinařství. Zasvětil neznalé do tajů 
pěstování révy, pravidel výroby vína, ale i do pravi-
del degustace  a konzumace. Na přednášky s bese-
dami u nás na řečkovické radnici se vždy svědomitě  
připravoval a  na  tato setkání se upřímně těšil. 
Opustil nás letos 6. prosince ve věku 81 let.

Až budete pozvedat vánoční číši s  našim mo-
ravským vínem, vzpomeňte i na Eduarda Postbie-
gla a připijte na jeho památku.

Ivan Koláčný



DĚTSKÝ KARNEVAL
7. 2. 2016 ve 14.00 hod. 
Kde: Sokolovna v Řečkovicích, Vážného 19
Pořádá:  TJ Sokol Řečkovice
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

KULTURA

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 748. Redigoval: Ing. Oliver Pospíšil. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o.,  
www.gill.cz. Redakce  si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě 
na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 13. 1. 2016. Zdarma. 
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SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE V ŘEČKOVICKÉ SOKOLOVNĚ  
v první polovině roku 2016:

23. 1.  Farní ples
30. 1.  Skautský ples
16. 2.  Společenský ples
17. 2.  Dětský karneval

19. 2.  Řečkovický ples 
12. 4.  Country bál
13. 4.  Pojďte s námi za písničkou 


