
Miř na správnou branku
Žáci 1. ročníku ZŠ Novoměstská jsou v rámci činností 

ve školní družině zapojeni do celoměstského projektu 
„Sport do škol“. Naším patronem se stal bývalý prvoligo-
vý hráč Zbrojovky Brno pan Petr Švancara, který společ-
ně se studentkou trenérství připravují a vedou vhodné 
sportovní aktivity pro děti.  

Zahajovací hodina projektu proběhla dne 5. 10. 2015 
na  školním hřišti ZŠ Brno, Novoměstská 21. Děti přišla 
podpořit paní ředitelka Mgr. Eva Baráková, která přivítala 
Petra Švancaru a trenérku Katku.  

Druhá lekce se kvůli chladnému počasí konala v tělo-
cvičně. Na malé sportovce se přišel podívat i pan starosta 
Mgr. Marek Viskot  a škole tak symbolicky předal do uží-
vání nový sportovní povrch tělocvičny.

Během hodiny si děti vyzkoušely různorodé pohybo-
vé aktivity s míčem, soutěžily ve družstvech a užívaly si 
sportování.  A to, že se jim hodina doopravdy líbila, daly 
najevo potleskem na závěr.

Martina Hamanová, vychovatelka ŠD
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Vítání občánků
V  sobotu 17. října jsme na  radnici měli možnost při-
vítat nejmladší občánky naší městské části. Starosta 
Marek Viskot spolu s místostarostou René Černým po-
stupně přivítali celkem 12 chlapečků a  10 děvčátek a 
pogratulovali jejich rodičům. Na začátek všechny svým 
slavnostním projevem přivítal pan starosta, následova-
lo hudební vystoupení žáka Základní umělecké školy 
Universum Jakuba Smekala. Rodiče se poté podepsali 
do pamětní knihy a převzali drobné pozornosti. Na zá-
věr setkání se přítomní rodiče se svými dětmi symbo-
licky vyfotili u  kolébky. Věříme, že se tento slavnostní 
den stal pro všechny zúčastněné příjemným okamži-
kem, na  který budou rádi vzpomínat, a těšíme se na 
shledanou při příštím vítání na jaře příštího roku.

Hana Fišlová, sekretariát ÚMČ

Den seniorů na radnici
Čím dál více přichází do  povědomí veřejnosti 1. říjen 
jako Den seniorů. Letos ani naše městská část nezů-
stala stranou a uspořádala Den seniorů na radnici. Sál 
radnice byl zaplněný do  posledního místa, seniorům 
přišel zazpívat Lukáš Vlček, herec Městského divadla 
Brno, Luboslav Fiala z  Městské policie měl poutavou 
přednášku o bezpečnosti s celou řadou praktických rad 
a doporučení pro starší lidi. Po vylosování odměněných 
účastníků kvízu došlo na výrobu figurek a ozdob z ku-
kuřičného šustí.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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informace ÚMČ

omezení v dopravě
Těžce zkoušené účastníky silničního provozu čeká doba 

relativního klidu s  minimem uzavírek. Je to dáno tím, že 
končí stavební sezóna a ke konci se chýlí dokonce i rekon-
strukce inženýrských sítí ve  Vránově ulici, optimisté oče-
kávají úplný provoz na této ulici již v prosinci. V druhé půli 
listopadu skončí uzavírka ulice Dolnice a dopravní omezení 
na Cupákově, kde se rekonstruuje plynové potrubí. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

nabídka pronájmu stavebního dvora
MČ Brno–Řečkovice a  Mokrá Hora nabízí k  pronájmu 

dvě plochy ve stavebním dvoře při ulici Novoměstská o vý-
měře cca 975 m2 a 80 m2. Pozemky se nacházejí v areálu, 
který je oplocený. Poloha pozemků je vyznačena v příloze.  
Bližší informace poskytneme na telefonu 541421722, nebo 
e-mailem (stloukal@reckovice.brno.cz, vrbkova@reckovice.
brno.cz).        

spuštěná aplikace 
„roZkLikávaCÍ roZpoČET“

Vedení městské části ve spolupráci s Magistrátem města 
Brna spustilo na webových stránkách městské části aplika-
ci ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET. Tato aplikace přináší aktuální 
přehled týkající se hospodaření radnice. ROZKLIKÁVACÍ 
ROZPOČET je pro vás připraven přímo na stránkách www.
reckovice.cz, odkaz je umístěn v horním navigačním menu. 

Bc. David Konštanský  
              oddělení sekretariátu, informatika

nová parkovací místa 
na novoměstské

Děkujeme všem občanům bydlícím v  blízkosti ulice  
Novoměstská za  pochopení a  zároveň se omlouváme 
za omezení, které bylo nedávno způsobeno výměnou po-
vrchu na části ulice Novoměstská. Jednáním s Brněnskými 
komunikacemi a.s., které stavbu realizovaly, se nám myslím 
podařilo zkrátit dobu omezení na minimum. Nový povrch 
tak byl položen za jedno sobotní dopoledne, což lze vzhle-
dem k  rozpracovanosti jiných komunikací po  celém Brně 
považovat za úspěch.

Po naší žádosti odsouhlasené na Odboru dopravy MMB 
zároveň došlo k  celkovému novému řešení dopravy na 
zmíněné ulici a tím i k vytvoření nových parkovacích míst. 
Tímto způsobem tak byla vyřešena nepřehledná situace, 
způsobená svislým dopravním značením, na kterou mnozí 
z vás upozorňovali, a zároveň byla legalizována parkovací 
místa v této lokalitě.

Vzhledem k  tomu, že ulici Novoměstskou využívá také 
MHD, dovolte, abychom vás požádali o zvýšenou opatrnost 
při parkování a zejména při výjezdu z nových parkovacích 
míst. 

Mgr. René Černý, místostarosta

Na své 14. schůzi 7. října 2015 rada:

• zrušila ke  dni 31. 12. 2015 Provozní řád sálu, venkovního 
areálu a příslušenství v objektu bývalého pivovaru, Palacké-
ho nám. 9a a Pravidla pro krátkodobý nájem movitých věcí 
– lávek a stolů a schválila nový provozní řád a pravidla. Do-
kumenty jsou k dispozici na webových stránkách městské 
části v sekci odboru správy majetku, 

• souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
V návrhu se nově počítá s úlevami 170 Kč/rok pro poplatní-
ky do 3 let věku a nad 70 let věku, vyhlášku schvaluje Zastu-
pitelstvo města Brna.

Na své 4. mimořádné schůzi 19. 10. 2015 rada:

• neschválila smlouvu o spolupráci s Organizačně správním 
institutem, o. p. s., týkající se centralizovaného nákupu elek-
třiny a plynu na rok 2016. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy z rady městské části

Dne 27. listopadu 1931 byl na ustavující schůzi založen 
sportovní klub SK Řečkovice. Prvním předsedou se stal  
učitel František Kolařík. Klub byl zařazen do  III. třídy, stále 
stoupal a již v roce 1936 vyhrál I. B třídu.

A něco z nedávné historie: 24. listopadu 1990 se Řečko-
vice a Mokrá Hora spojily v jednu městskou část.

Mgr. Dana Malíková

krátce z historie... listopad

HRA NA ŠKOLU na ZŠ Novoměstská
Dne 10. 11. a 12. 11. 2015  

zveme předškoláky z MŠ Měřičova
a MŠ Novoměstská do naší školy.

Srdečně zveme i ostatní předškoláky  
s rodiči  v tyto dny na návštěvu.

Od 10:00 do 11: 30 hod. si vyzkoušíte 
spolu s našimi nejmladšími žáky čtení,  

psaní, kreslení i matematiku.

Těšíme se na vás.

Chybí zpravodaj Řeč ve vaší schránce?
Distribuci zpravodaje Řeč do všech domácností  

na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
zajišťuje Česká pošta. Pokud na některých adresách dochází 
k nepravidelnému roznosu zpravodaje, napište nám e-mail  

na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.
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na kus řeči s ivanem koLáČnÝM

Přiznám se, pane doktore, že jsem opravdu stál o to vést 
rozhovor právě s Vámi. Znám Vás od útlého dětství, vím, 
že se dobře a dlouho znáte s mými rodiči. Spojuje nás zá-
jem o historii a je to rok, co se spolu potkáváme v zastu-
pitelstvu naší městské části. Zatímco já jsem začátečník, 
vy zkušený matador. Můžete připomenout, kdy jste vstu-
poval do komunální politiky a s jakou motivací?

Do komunální politiky jsem vstoupil hned při prvních 
svobodných volbách po  převratu. Mojí motivací bylo 
a dosud je nepřipustit návrat k době totality. Ono se to 
zdá být na komunální úrovni téměř neřešitelné, ale po-
kud si to upřímně přejeme, potom nesmíme nic  a nikde 
vynechat. 

Nazval jsem Vás matadorem komunální politiky. Před 
léty dokonce vzniklo označení politický dinosaurus – ne-
cítíte se jako nejdéle fungující zastupitel v naší MČ a sou-
časně nejstarší člen trochu jako dinosaurus? 

Cítím, je to tak, jsem řečkovický dinosaurus. Zatím 
se za  to nestydím, stále mám ještě pocit, že mohu pro 
městskou část něco pozitivního vykonat. Rád bych dál 
působil jako Moravan a křesťan a obě uvedené orientace 
zajímavým a prospěšným způsobem na veřejnosti pre-
zentoval a obhajoval.

Naši spoluobčané rádi čtou vaše příspěvky v Řeči. Pokud 
vím, vy publikujete i  v  odborném tisku jako amatérský 
historik-falerista. Kolik knih jste k dnešnímu dni napsal?

Jedna věc je napsat, a druhá knihu vydat. To první je 
snazší. Dodnes  mám na kontě dvě knihy s faleristickou 
tématikou. Ta starší z roku 2006 je Řády a vyznamenání 
habsburské monarchie, druhá vyšla letos a  jmenuje se 
Nizozemí v řádech a vyznamenáních – Od zlatého rouna 
po  současnost. Kromě toho jsem jako člen autorského 
kolektivu spoluautorem knihy Pod císařským praporem 
z roku 2003. Všechno to jsou ale knihy pro užší část veřej-
nosti s vyhraněnými zájmy. To už vyplývá z názvu knih. 

A nechystáte se rozšířit okruh svého zájmu i jinam?
Pokud jde o  psaní, tak ano. Mám před dokončením 

ještě jednu knihu s  faleristickou tématikou, v  součas-
nosti ale věnuji čas převážně práci na  knize, kde bych 
rád využil všeho, co jsem poznal během své dlouholeté 
práce v kulturní komisi i jako organizátor výstav v Galerii 
na radnici. Pracuji spolu s malířem Stanislavem Bělíkem 
na něčem, co bude spojením mistrova cyklu asi 50 kra-
jinomaleb z okolí řeky Svratky a mých letitých prožitků 
a postřehů z tohoto kraje. Mám pro to jako biolog a eko-
log potřebný odborný background. Jsem členem o. p. s. 
Prameny Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou, což je funkce 
čestná, nicméně mi dává přístup k řadě jinak nedostup-
ných informací, které hodlám v knize využít.

Je toho víc než dost na člověka se sedmi křížky na bed-
rech. Zvládáte to?

Úměrně svému věku jsem musel zvolnit tempo. Už 
to nejde tak snadno jako dřív. Zvláště tělesné zdraví mě 
občas trápí.  Ale díky pochopení mé laskavé manželky 
a mých blízkých to zatím zvládám. Snad mi náš Pán do-
přeje vytyčené úkoly úspěšně dokončit.

A co vaše nejbližší cíle v zastupitelstvu MČ?
Chci spolu s kolegy-zastupiteli ve výboru pro národ-

nostní menšiny dál oslavovat a propagovat naši Moravu. 
Program pro druhou polovinu roku 2016 nyní dokonču-
jeme a doufám, že celý bude nejméně stejně zajímavý, 
jako byl letos. No a chci dál psát pro Řeč. Tedy pokud to 
bude ke čtení. Zde bych rád připomenul formou volného 
„seriálu“ ty naše spoluobčany, žijící a i ty, co nás přede-
šli  v cestě na věčnost, kteří něco významného vykonali, 
uměli či umějí, a  o  nichž se moc neví. Snad to čtenáře 
zaujme. Mám již vytypovanou řadu zajímavých jmen, 
náměty na další osobnosti ale vítám. 

Pane doktore, jsem přesvědčen, že všechny úkoly, které 
jste si vytyčil, zvládnete a možná ještě něco navíc. Dovol-
te, abych Vám k tomu popřál hodně zdraví a elánu.

Ivana Koláčného se ptal René Černý
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Přednáška s  besedou s  paní Zuzanou Prudilovou o  živo-
tě Židů a židovské komunity v Brně, která do velké zasedací 
místnosti naší radnice přivedla přes 20 návštěvníků, patřila 
mezi dosud nejzdařilejší letošní akce výboru pro národnostní 
menšiny ZMČ. Z bohaté diskuse na závěr přednášky vyplynu-
la nabídka paní Prudilové uspořádat pro zájemce v některém 
z jarních měsíců příštího roku exkurzi do brněnské synagogy 
na  Skořepce, která v  současnosti prochází posledními úpra-
vami interiéru. Brněnská synagoga je patrně jedinou stavbou 
tohoto druhu postavenou ve stylu funkcionalismu ve střední 

Evropě. Jejím autorem byl brněnský architekt Otto Eisler, který 
později zastával též funkci prvního ředitele brněnské zoolo-
gické zahrady na Mniší hoře.  V jarních měsících se může též 
uskutečnit pro zájemce i  komentovaná prohlídka brněnské-
ho židovského hřbitova, kde jsou pohřbeny mnohé vynikající 
brněnské osobnosti veřejného či kulturního života. Nabídka 
k  účasti na  obou zmíněných exkurzích bude s  dostatečným 
předstihem zveřejněna na stránkách Řeči.

Ivan Koláčný,  
předseda výboru pro národnostní menšiny ZMČ

Po dlouhých 70 letech od konce 2. světové války a po utrpeních, 
která přinesla bojujícím vojákům i civilnímu obyvatelstvu, nacházíme 
postupně odvahu vzdát čest i těm, kteří se stali obětmi zrůdné ideo-
logie rasismu v holokaustu. Padlým vojákům se stavěly monumentál-
ní pomníky nebo do zdí vsazovaly pamětní desky. Na ty ostatní, kteří 
se stali pasivními oběťmi nacismu, se jen mlčky vzpomínalo. Jako by 
si za svůj strašný osud mohli sami. 

Nyní se však stále častěji setkáváme na chodnících s tzv. „kame-
ny zmizelých“, v zahraničí i u nás nazývanými též „stolpersteiny“. Tyto 
betonové a mosazí či světlým bronzem konvexně pokryté dlažební 
kostky o rozměrech cca 15 x 15 cm jsou obřadně a s pietou vsazovány 
do chodníků před domy, odkud v průběhu Protektorátu byli depor-
továni do vyhlazovacích táborů příslušníci opovrhované rasy – Židé 
a Romové. V Brně máme takových nenápadných pomníčků dnes už 
více než stovku. 

Ve čtvrtek 15. října v poledních hodinách jsem byl svědkem vsa-
zování takových stolpersteinů nedaleko od nás – v Králově Poli před 
domem na Palackého tř. 119. Z  tohoto domu byla 29. března 1942 
deportována do Terezína a poté 15. října do Treblinky paní Helena 
Hochbergová. Její osud se poté v Treblince v roce 1942 též naplnil.

Vsazení kamenů zmizelých v  den 73. výročí deportace paní 
Hochbergové však bylo, od těch předchozích, něčím výjimečné. Ka-
meny do chodníku symbolicky vsadil vnuk paní Heleny Hochbergo-
vé, pan Thomas Graumann, jeden z mála dnes ještě žijících původně 
669 židovských „dětí Sira Nicholase Wintona“ odvezených do Britanie 
na poslední chvíli z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. 

Pokud uvádím, že byly vsazeny „kameny“, je tomu tak proto, že 
druhý kámen byl netradičně věnován právě Thomasi Graumannovi 

a jeho britskému zachránci. Přijel z Velké Britanie, aby vykonal ten-
to pietní akt a krátkým proslovem v angličtině vzpomněl tragickou 
událost deportace své babičky i osobu svého zachránce. Sir Nicho-
las Winton, nositel velkokřížů Řádu Bílého lva (2015) a T. G. Masaryka 
(1998) zemřel letos ve své vlasti 1. července ve věku 106 let. Teprve 
v březnu 2003 byly jeho zásluhy o záchranu židovských dětí oceněny 
i v Britanii – jako rytíř Řádu Britského imperia byl povýšen královnou 
Alžbětou II. do rytířského stavu s právem užívat titul Sir. 

Krátké pietní shromáždění v Králově Poli ukončil pan Barak Selin-
ger z Židovské obce v Brně hebrejskou modlitbou za zemřelé. 

Setkání s panem T. Graumannem mi zůstane ještě hodně dlouho 
v paměti.

Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny

Ohlédnutí za zářijovou akcí výboru pro národnostní menšiny

Kameny zmizelých

Placená inzerce
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Pozorní čtenáři si jistě vzpomenou na  můj článek o  Klubu ak-
tivních seniorů v  květnové Řeči. Své 95. narozeniny tam tenkrát 
slavil Ing. Vladimír Švanda. Předběžně jsem si tehdy s oslavencem 
domluvil rozhovor do zpravodaje. Pravnuk pana Švandy kamarádí 
s mým synem, tak jsem jednou v červnu po mládencích vzkázal, 
jestli bych se mohl v neděli zastavit udělat interwiev. Pan Švanda 
mi odpověděl, že v neděli to nepůjde, protože bude zavařovat třeš-
ně a že mu mám zavolat na mobil, abychom se domluvili na jiném 
termínu. Když jsem si to nechal synem ještě jednou zopakovat, po-
chopil jsem, že to nebude obyčejný rozhovor se znaveným starým 
mužem.
Pane Švando, jste rodilý Mokrohorák?

Na  Mokré Hoře žiju dlouho, ale narodil jsem se v  Kloboukách 
u Brna. Tatínek byl vyučený kovář z Vysočiny, maminka byla z Klo-
bouk, poznali se, když byl tatínek jako tovaryš u kováře v Klobou-
kách. Po 1. světové válce se vzali a já se narodil v roce 1920. Tatínek 
sloužil za války v Haliči, na konci 17. roku byl převelen na italskou 
frontu. Měl to štěstí, že se dostal k  letectvu jako mechanik, opra-
vená letadla dokonce zkušebně zalítával. Po válce tatínek pracoval 
jako cestmistr na správě silnic.
Jaké bylo Vaše mládí, co jste studoval?

V roce 1933 jsme se přestěhovali do Hustopečí, tam jsem studo-
val gymnázium, v říjnu 1938, po Mnichovu, jsme se museli ze dne 
na  den přestěhovat do  Židlochovic, kde jsem maturoval. V  roce 
1939 jsem v Brně nastoupil na medicínu, tu jsem ale nedostudoval, 
protože Němci zavřeli české vysoké školy. 
Vzpomínáte si na 17. listopad 1939?

Bydlel jsem na Kounicových kolejích, brzy ráno, asi ve čtyři ho-
diny, Němci koleje obsadili a  nikdo nemohl ven ani dovnitř. Můj 
známý z Klobouk, Zdeněk Svoboda, se s vojáky hádal a chtěl odejít 
z  kolejí na  výuku. Skončil v  koncentráku a  bohužel tam i  zemřel. 
Němci důkladně prohledávali celé koleje, různé letáky a nebezpeč-
né tiskoviny jsme se snažili spláchnout do záchodu. Při osobních 
prohlídkách jsme se museli vysvléct do  naha, vyslýchali nás, co 
jsme dělali a v jakých jsme spolcích. Tak jsme byli držení celý den, 
odkázaní jen na jídlo, které jsme tam měli. V deset hodin večer jsme 
dostali příkaz, abychom koleje okamžitě vyklidili, tak jsem se po-
sledním vlakem vydal domů. 
Jak jste prožil válku? Patříte k ročníku, který byl totálně nasazený.

Ze začátku jsem pracoval v  Dělnické nemocenské pojišťov-
ně. Když jsem si dělal kurz na  obchodní akademii, vypadl jsem  
z  evidence trvale zaměstnaných a  skutečně hrozilo, že odjedu 
s transportem do Říše. Nakonec jsem pracoval ve Vídni u staveb-
ní firmy, která stavěla po  celém Rakousku zařízení staveniště pro 
velké stavby. 
V květnu Zastupitelstvo města Brna schválilo Deklaraci smíření. Jaký 
na to máte názor?

Když jsme se přistěhovali do Hustopečí, tak tam bylo asi 40 % 
Němců, 15 % Židů a zbytek Češi. Až do roku 1935 tam byl vždy ně-
mecký starosta, protože ho podpořili i Židi. Ti si nakonec uvědomili, 
co se děje, a poprvé byl zvolen Čech. Jako kluci jsme spolu všich-
ni kamarádili dohromady, nebyl mezi námi rozdíl. Tak kolem roku 
1936 se to změnilo, dokonce začalo docházet ke rvačkám. S kon-
cem války se pak lidi těšili, že se zbaví útlaku. Třeba v Hustopečích 
se hned v prvních dnech po osvobození Němci bouřili a měli různé 
požadavky. Ti Češi, co tam žili celou dobu, udělali gardu a vypořá-
dali se s nimi. Vžít se do roku 1945 není možné. To byla najednou 
obrovská euforie a někteří lidé chtěli oplatit křivdy, které se jim sta-
ly. Po atentátu na Heydricha jsme se všichni hrozně báli, stále jsme 
žili pod tlakem, se strachem, co se bude dít. To, že se Němci provini-
li, to nemůže nikdo popřít, to řádění, které tady bylo. Oni se chovali 
jako nadlidé, to se za ty roky v lidech nastřádalo. Pokud se nejedná 
s Němci jako rovný s rovným, tak s nimi není řeč.
Jak jste se dostal na Mokrou Horu?

Po válce jsem v Praze vystudoval Vysokou školu obchodní, nako-
nec jsem zakotvil v Elektromontážních závodech Brno, hledal jsem 

si bydlení v Brně a v roce 1954 se mi podařilo koupit na Mokré Hoře 
dům. Patřil dvěma majitelkám, které v něm samy nebydlely, proto 
byl ve velmi špatném stavu. Musel jsem se postarat o nájemníky, 
kteří tam ještě bydleli a celý dům opravit. Mokrá Hora tenkrát byla 
ještě výletním místem, taková pěkná dědinka, rekreační místo pro 
Brňáky, kudy tenkrát chodila procesí na Vranov za doprovodu zvo-
ničky. Naproti byl řezník Strejček, na rohu Kiliánovo Smíšené zboží, 
holičství a  kadeřnictví Medřických, stolař Kolařík, vedle obuvník 
Hořava a dokonce i dvě hospody - naproti U Dvořáků a v zatáčce 
výletní restaurace provozovaná Jindrou Pařízkem, kde také sídlil 
Dobrovolný hasičský sbor pod velením Josefa Stačka. 
Jste obklopen několika generacemi potomků, včetně dětí, svých 
pravnoučat. Myslíte si, že jsou třeba dnešní děti v něčem horší, nevy-
chovanější? 

Dcera zemřela mladá, od syna Pavla mám tři vnoučata a k tomu 
i čtyři pravnoučata, nejstarší Ondřej už je dospělý. Myslím, že sluš-
nost u mladých lidí tak ve věku 15 až 20 let je horší než u dětí. Vi-
dím to v tramvaji, takový mladík nepustí staršího sednout, děti ano. 
Je to v  rodinné výchově. Velmi se změnilo trávení volného času. 
My jsme se jako děti hodně starali sami o sebe, dnešní děti chodí 
do spousty kroužků. Co postrádám, je tělesná zdatnost u dětí. 
Překvapilo mě, že používáte mobil, jezdíte autem…

Měl jsem pevnou linku, ale mobil je pohodlnější, když člověk 
někam jde. Auto řídím od svých sedmnácti - auta byla tatínkovým 
koníčkem, který jsem zdědil. Ještě začátkem 60. let byla na Mokré 
Hoře pouze dvě osobní auta - Švarcův opel a  naše tatrovka. Teď 
mám Daewoo Matiz, je to osmistovka, ale je to živý jak hrom, 
na dálnici to 130 udělá. I internet mám, sleduji tam zprávy, a když 
potřebuji něco vědět, tak to tam hledám. Na internet jsem si dělal 
kurz, e-mail používám málo, občas napíši bratranci. 
Máte přehled o svých spolužácích, třeba z gymnázia, kolik jich žije?

To víte, že mám. Když jsme měli 50 let od maturity, tak jsem svo-
lal spolužáky do Brna. Pak jsme se potkávali každoročně, naposledy 
jsme se viděli v  roce 2012 v  Zemanově kavárně. Z  33 kluků a  11 
holek už jsme zůstali jen tři spolužáci a jedna spolužačka.
Máte nějaký recept na dlouhý a kvalitní život?

Já myslím, že to není zásluha jedince, ale že to má člověk zakó-
dované v genech. A pak je to otázka života, nepřejídal jsem se, ne-
pil, kouřit jsem přestal. V mládí jsem sportoval, dělal jsem v Sokole 
gymnastiku. Střídmost a  práce. O  svoje zdraví jsem nijak mimo-
řádně nepečoval, chřipky jsem přecházel. Žádné vážné zdravotní 
komplikace jsem neměl, do 59 let jsem nemocnici prakticky neznal. 
Pane Švando, mně v  tomto okamžiku nezbývá nic jiného, než Vám 
poděkovat za zajímavý rozhovor a popřát Vám za sebe i naše čtenáře 
pevné zdraví.

Ptal se Oliver Pospíšil

Vzpomínání s Vladimírem Švandou
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Čas letí neuvěřitelně  
rychle, alespoň nám star-
ším letí. Jsme opět v období  
adventu a  Vánoce jsou již 
na dohled. Ve Sboru Páně již 
po několik let v tomto obdo-
bí přinášíme dětem vánoční 
pohádku. A tento rok tomu 
nebude jinak. Ve spolupráci 
se spolkem Verbum et mu-
sica a  klubem Jonáš přiná-
šíme v  podání Divadla Ply-
šového medvídka pohádku 
„Hanácké betlémek“.

Pohádka vznikla na  četná přání mateřských a  základních 
škol. Tato milá a  přívětivá vánoční pohádka je zaměřená 
na  nejmenšího diváka, kterého zaujme osobitými loutkami, 
lidovými písněmi a koledami v originální hudební úpravě, ty-
pické pro Divadlo Plyšového medvídka, jehož rukopis pravi-
delní návštěvníci pohádek ve Sboru Páně dobře znají.

Autoři této pohádky říkají: „Každý rodič může být Josef 
nebo Marie. Nežijí někde ve vzdáleném Jeruzalémě, ale hned 
vedle nás. Jsou to naši sousedé, kteří přes všechny komplikace 

osudu nám jdou příkladem. Každé dítě je požehnáním a každé 
může být jako Ježíšek.“

Pohádkou nás budou provázet loutky a  výprava Jany  
a Miroslava Černých, hudbu složili P. P. Procházka a Marina Ra, 
nastudování a režie se ujal Konrád Popel.

„Hanácké betlémek“ je loutková poetická pohádka ve  ver-
ších, která je svým podáním srozumitelná i  tomu nejmen-
šímu divákovi. Tudíž neváhejte a  přijďte s  dětmi v  sobotu  
28. listopadu 2015 v  16:00 hod. do  Sboru Páně CČSH na   
Vážného ulici 6. Zažijete neopakovatelnou vánoční atmosféru. 

Pohádka je určena pro děti MŠ a  ZŠ prvního stupně.   
Po  představení bude pro děti a  rodiče připraveno adventní 
tvoření a hry v klubu Jonáš. 

Doporučený dar při vstupu činí 50 Kč. 
Informace najdete také na  www.ccshreckovice.cz nebo  

na www.verbumetmusica.com.
Klub JONÁŠ vás zároveň zve i  na  další akce, které jsou  

pro děti připraveny. Je to lampiónový průvod „Po  stopách  
sv. Martina“ dne 12. 11. 2015 v  16:30 hod. a  „Tajemství  
sv. Mikuláše“ dne 3. 12. 2015 v 17:00 hod. 

Těšíme se na vás.
Vratislav Jan Marša 

spolek Verbum et musica

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku!  hanáCké bETLéMEk

V  neděli 11. října 2015 si místní kostel sv. Vavřince připo-
mněl výročí svého posvěcení. K  této příležitosti proběhla již 
tradiční posvícenská zábava v orelském areálu. Letošní rok byl 
pro místní orly výroční, a proto tradiční řečkovické posvícení 
využili také k oslavě kulatého jubilea devadesáti let od svého 
založení v Řečkovicích. 

Oslavy na Orláku proběhly ve velkém. Pro děti byly připra-
veny soutěže, různé zábavné dílničky, skákací hrad, teplý čaj 
a posvícenské koláče. Přijeli také hasiči a policisté, aby dětem 
předvedli něco ze své techniky. Dospělí návštěvníci zase mohli 
využít košt vína a  burčáku. Celé odpoledne hrála cimbálová 
muzika Kyničan, kterou doprovázela vystoupení malých a vel-
kých tanečníků v nádherných řečkovických krojích.

K  příležitosti oslav si letos orli připravili výstavu z  historie 
a odhalili pamětní desku Josefu Bořeckému mladšímu a jeho 

rodičům Marii a  Josefu Bořeckým, aby tak poděkovali těm,  
kteří již nejsou s námi, za jejich práci při porevolučním obno-
vení činnosti a  při budování areálu. Tato deska je umístěna 
na čestném místě na zdi orlovny a všem návštěvníkům připo-
míná ty, kteří se nejvíce zasloužili o vybudování areálu. 

Dle mého názoru krása řečkovického posvícení spočívá 
také v tom, že se na jeho organizaci a průběhu podílí hned ně-
kolik různých místních subjektů. Tímto chci poděkovat Všem  
orlům, skautům, místním farníkům z farnosti sv. Vavřince, místní  
organizaci KDU-ČSL, sokolům, řečkovickému hasičskému  
sboru a městské policii.

I  přesto, že bylo chladno, se celé odpoledne vydařilo  
a návštěvníci domů odcházeli spokojení a s úsměvem.

Petr Bořecký

řečkovické posvícení aneb místní orelská jednota slaví 90 let
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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

AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,  
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih  
+ fouk. 290,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 500,- Kč vše včetně mytí, 
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705

KOUPÍM byt v Řečkovicích, může být i k rekonstrukci.  
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910

HLEDÁM ke koupi dům v Řečkovicích a okolí. RK prosím nevolat. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995

HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Řečkovicích a okolí.  
T: 721 195 834

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

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

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás  
– NOVĚ – PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL 
– KOPÍROVÁNÍ, TISK, LAMINOVÁNÍ do A3 (letáky, foto, aj) 
– KROUŽKOVÁ VAZBA, SKENOVÁNÍ 
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK  
– PORADÍME S VAŠIM POJIŠTĚNÍM 
– ZÁSILKOVNA – Vaše balíky a zásilky rychle a jednoduše 
– ÚSPORA VÝDAJŮ ZA VODU – až o polovinu méně za vodu ! 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

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

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) 

PRODÁM  jablka 5,-- Kč/kg. Tel.: 605 176 750 

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

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450

ÚČETNÍ – nabízím vedení účetnictví a daňové evidence  
pro živnostníky a menší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH, 
daňových přiznání  i kontakt s úřady. Spolehlivě a za rozumné ceny.  
Tel.: 607 646 302

pLaCEná inZErCE

Placená inzerce

Placená inzerce
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NOVINKA – od 1. listopadu 2015

Klub FRIKULÍN  pro maminky, tatínky  
nebo babičky s dětmi 

Rozšiřujeme činnost předškolního klubu Frikulín  
o  otevřenou klubovnu pro maminky, babičky  
s  jednorázovým poplatkem. Klub zahrnuje týdenní 
programovou nabídku – hudební školička, cvičení pro 
rodiče a  děti, výtvarné experimenty, saunování pro 
rodiče a děti,  pohybové aktivity na zahradě. Klubu se 
mohou účastnit samotné děti nebo děti s doprovodem. 
Součástí klubu může být lehké občerstvení – čaj, ovoce 
pro děti + zdravé mlsání. Vše dle zájmu účastníků.
Začínáme v úterý a ve středu. Od 9.00 – 12.00 hod.  
Informace, rezervace: Karin Volfová, tel. 606 206 477.   
Vstupné: dle délky pobytu v zařízení, 60 Kč/hodinu.

Těšíme se na vaši účast na akcích
Od 15.00 do 18.00 hod. Prosíme o rezervace do středy 
před akcí: Lokajová: 606 110 970, Bláhová: 775 174 463.
27. listopadu Adventní věnce, vazba + tvoření 
Cena 80 Kč. Zdobení věnců, vazba do květináče, zápichy 
do květináče. S sebou: korpus nebo květináč.
4. prosince Mikulášská + dílničky:  tvoření, andělské 
palačinky, zdobení perníčků, řetězy, svíčky. Cena: 150 Kč. 
Skupina v 16. 00 a v 17. 00 hod. povídání s Mikulášem 
(drobný balíček pro své dítě s sebou).  
Rodinné vstupné 300 Kč.
11. prosince Vánoce a české zvyky: dílničky  pro děti, 
přáníčka a výroba jednoduchých dekorací, výroba  
kalendáře, zdravé pečení. Cena: 80 Kč. 
18. prosince Dárky na poslední chvíli, originální dárky 
a dekorace z korálek. Cena 150 Kč.

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	děti, út. 17-18:30,  

čt. 14:30-16 hod.,
•	 Točení	na kruhu	pro	dospělé, 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.,
•	 Baby	hňácání	a Baby	ateliér pro nejmenší  

s doprovodem, út. a čt. dopoledne.

Přihlašování je možné viz. tel., e-mail nebo web 
v hlavičce, pokud není uvedeno jinak  
(Mgr. Jana Podzemná).

Srdečně zveme na tyto 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.

RÁMEČKY + obrázek – čt. 5. 11. nebo sob. 14. 11.,  
kreativní zdobení, patinování, razítka, 300 Kč, děti 
200 Kč. Rezervace: Jana Podzemná, tel: 725 803 059, 
domino@ddmhelceletova.cz.

KERAMIKA&OPLÉTÁNÍ DRÁTKEM – 9. 11. + 30. 11.,  
2 lekce: 400 Kč, děti 200 Kč. Rezervace : Jana Marková, 
734 100 477, markovajana@email.cz.

VÁNOČNÍ OZDOBY z pájeného skla - 19. 11.,  
dospělí a starší děti, 300- 500 Kč, dle materiálu,  
domino@ddmhelceletova.cz.

DRÁTOVANÝ STROM ŠTĚSTÍ – 21. 11., 220 Kč,  
děti 150 Kč, markovajana@email.cz.

ADVENTNÍ VĚNCE – po. 23. 11. nebo sob. 28. 11.,  
250 Kč dospělí, 150 Kč děti, další vazba 100 Kč,  
domino@ddmhelceletova.cz.

PŘÁNÍČKA, VISAČKY, různé techniky – čt. 3. 12. +  
čt. 10. 12., 200 Kč, děti 100 Kč, domino@ddmhelceletova.cz.

PLSTĚNÍ ZA SUCHA – 7. 12., 220 Kč, děti 150 Kč,  
markovajana@email.cz.

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

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

www.facebook.com/volnycas

Tancování s krtečkem
Orel Řečkovice nabízí poslední volná místa v  Tancování  
s krtečkem. Tento kroužek je určen pro děvčata od 3 do 6 let. 
Scházíme se každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v orelské 
tělocvičně na ulici Medlánecká 24c.
Ve  cvičení nechybí taneční rozcvička, protahování a  posilo-
vání svalů, nacvičování tanečků či krátké hry, zpěvy a říkadla. 
V případě zajmu kontaktujte některou z vedoucích.
Kontakt na vedoucí: 
Dita Pivoňková – mobil: 608 450 484 
Renata Svobodová – mobil: 731 453 171

ŽákovskÝ vEČEr 
11. listopadu a 24. listopadu v 18.00 hodin

aDvEnTnÍ konCErT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

29. listopadu v 16.30 hodin   

Srdečně zve  Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz
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sporT
Sportovní program na LISTOPAD:
Badminton – 4. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice) 
1. 11. BC SmartLife Řečkovice – TJ Chropyně B 18:00 hod. 
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – EuroCup women (nová hala) 
11.11. VALOSUN KP Brno – Orange Blizzards 18:00 hod. 
 – Bonver ŽBL 
14.11. VALOSUN KP Brno : BK Žabiny Brno 15:30 hod. 
28.11. VALOSUN KP Brno : SBŠ Ostrava 16:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala) 
14.11.  KP Brno : Tatran Litovel 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová a stará hala) 
Helas Brno a Tango Brno 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
14.11.  VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – extraliga mužů (nová hala) 
15.11.  BULLDOGS Brno : Chodov 17:00 hod. 
22.11.  BULLDOGS Brno : Pardubice 17:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz

Richard Foltýn, 
zastupitel a předseda Komise sportu MČ

TIP MĚSÍCE:

Fotbal – SYNOT liga 
8.11., 18.00  hod.
FC Zbrojovka Brno – Slovan Liberec 
aktuálně na: www.fczbrno.cz 
(městský stadion Srbská)

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci listopadu 2015:
4. 11. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert 
5. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert smíšeného odd. 
12. 11. v 18 hod., sál školy
Koncert pro spolek VIVO při ZUŠ VK
14. 11. v 13 hod., sál školy
Klub přátel výtvarného umění
19. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert dechového odd.
25. 11.  v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert 
2. 12. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert s Mikulášem

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
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Každý rok v  červnu pořádá radnice ve  spolupráci se sportovní-
mi kluby dětský sportovní den v Řečkovicích a Mokré Hoře, který se 
snaží rodiče s dětmi nejen motivovat ke sportu, ale také jim zároveň 
ukázat cestu a různé možnosti. Jedná se však pouze o jednu z mnoha 
aktivit v oblasti sportu na území naší městské části, která jich v prů-
běhu roku nabízí nepřeberné množství a na jejichž realizaci se přímo 
či nepřímo podílí řada veřejných i  soukromých subjektů, sdružení 
a spolků, klubů. Nezastupitelnou roli zde hrají také školská zařízení 
a Úřad městské části. Fungující a spolupracující uskupení těchto sub-
jektů tak dává i v naší městské části prostor pro vznik řady sportov-
ních aktivit nejen pro děti, ale i dospělé. Aby bylo možné sportovat, je 
potřeba mít adekvátní síť míst, kde lze realizovat jakékoliv pohybové 
aktivity. V městské části jich lze naleznout hodně a postupem času 
jich neustále přibývá nebo dochází k jejich průběžnému obnovová-

ní a rekonstrukci. Naše městská část ale svými parametry rozhodně 
nepatří mezi malé obce a  může se tak stát, že člověk neví o  všech 
možnostech, které jsou k  dispozici. V  rámci studentského projektu 
zpracoval Libor Svoboda z  Masarykovy univerzity ucelenou studii 
dětských hřišť a sportovišť ve spolupráci s vedením radnice a poskyt-
nul pro potřeby Úřadu městské části. Cílem tohoto příspěvku tak bylo 
využít tohoto zajímavého a  jistě přínosného počinu a  poskytnout 
vám přehled míst, kde lze v  městské části sportovat, pokud třeba 
jste o některých z nich dosud nevěděli, různorodých příležitostí naše 
městská část nabízí víc než dost a v budoucnu jistě ještě víc. Mapka 
hřišť a sportovišť je ke stažení v on-line verzi zpravodaje na www.rec-
kovice.info.

Filip Hrůza, člen sportovní komise RMČ

Možnosti sportování v naší městské části a okolí

kocouří pohádka 
pro naše nejmenší

Sál řečkovické radnice ve čtvrtek 15. října 2015 hostil Sou-
kromé divadlo Zdeňka Ševčíka. Principál divadla a Sandra 
Riedlová dětem zahráli příběh o opuštěném kocourkovi, kte-
rého se ujali dobří lidé a zažili s ním veselá dobrodružství. 
Herci si navzdory pochmurnému počasí rychle získali srdce 
malých diváků. Ti odměnili umělce spontánním potleskem. Při 
odchodu domů si každé z dětí odneslo sladký pamlsek.

Už nyní se mohou naši nejmenší těšit na další pohádku. 

Oldřich Gardáš,  
člen zastupitelstva MČ
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Pavla  KRATINOVÁ 95 let
Zdeňka  PRAVEČKOVÁ 92 let
Věra  BARTOŠOVÁ 92 let
Růžena  MACHÁČKOVÁ 92 let
Věra  GROLIGOVÁ 90 let
Milan  VAŠÍČEK 85 let
Vlasta  DVOŘÁKOVÁ 85 let
Marie  JANDOVÁ 85 let
Božena  CHOVANCOVÁ 85 let
Marie  KOVAČOVÁ 85 let
Stanislav  VODIČKA 80 let
Anna  STREJČKOVÁ 80 let
Alena  HRUŠKOVÁ 80 let
Libuše  GNOJKOVÁ 80 let
Květoslava  PROCHÁZKOVÁ 80 let
Věra  SYSLOVÁ 80 let

všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JubiLanTi – říjen 2015
Vzpomínkové akce na památku 

naší slavné prohry v  bitvě u  Slav-
kova v prosinci 1805 má snad v ka-
lendáři zapsány každý milovník 
vojenské historie a lokální patriot. 
Vzhledem k  tomu, že si v  tomto 
roce připomínáme 210. výročí 
této události, budou tyto „kulati-
ny“ zřejmě bohatší na společenské 
akce než v  několika předchozích 

letech. Výbor pro národnostní menšiny pro toto výročí 
připravil přednášku s besedou s významným brněnským 
historikem a předním odborníkem na slavkovskou bitvu 
Prof. PhDr. Dušanem Uhlířem, CSc., který je i autorem 
četných knih, řazených do tzv. literatury faktu. Mezi jeho 
nejznámější díla patří Slunce nad Slavkovem, věnované 
právě této události.

Setkání s  Prof.  Uhlířem se uskuteční v  úterý 1. pro-
since v 17 hodin ve velkém sále řečkovické radnice.  
Všechny zájemce o tuto akci zve Výbor pro národnostní 
menšiny ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Ivan Koláčný,  
předseda výboru pro národnostní menšiny

210 let od bitvy u slavkova
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Petr Lichtenberg 
poprvé na Moravě

Na listopadové výstavě v Gale-
rii na radnici budeme mít možnost 
zhlédnout obrazy chrudimského 
malíře Petra Lichtenberga. Jeho 
tvorba je odbornou veřejností 
označována jako realistická až 
fotorealistická. Po několika úspěš-
ných výstavách v Čechách se jed-
ná o  jeho první samostatnou vý-
stavu na Moravě.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 6. listopadu  
v  17 hodin a potrvá do neděle 15. listopadu 2015. Otevře-
na pro veřejnost bude v  pracovní dny od  14 do  17 hodin,  
o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava je 
prodejní.

Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Výtvarníci „16 plus mínus“ 
a přátelé

Nadcházející výstava v naší Galerii na radnici je jednou z mála 
příležitostí, kdy se schází zakládající členové skupiny 16 plus mí-
nus a  přátelé na  společné výstavě obrazů  třírozměrných prací.   
Ve  druhém desetiletí společných i  autorských výstav na  Moravě 
i v Čechách se výběrem ze své tvorby představí:

Libuše Müllerová – pastel, Jana Hejlová – pastel, 
Jana Trantírková – keramika, kombinovaná keramika, 
sklo, Petr Bernard – olej, Josef Langr – olej, Ladislav 
Dostál – olej, Milan Hejl – umělecké kovářství.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 4. prosince  2015 
v 17 hodin a potrvá do neděle 13. prosince 2015. 

Otevřena pro veřejnost bude v pracovní dny od 14 do 17 ho-
din, o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. 

Výstava je prodejní. Na setkání se těší komise kultury RMČ.

Vladislav Musil, předseda komise kultury

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  

v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.        

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ 
a DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

Opět vás ve  spolupráci s  kulturní komisí Rady městské části  
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zveme na oblíbený pořad Hudba a řeč, 
spojující živou hudbu s besedou s významnou osobností brněnského 
kulturního života. 

Již podle názvu „Donna Quartet“ je zřejmé, že se jedná o méně 
obvyklé dámské obsazení smyčcového kvarteta. Charakter i origina-
litu dotváří i  jejich kostýmový oděv, inspirovaný módou a  hudbou 
30. let. 

Náš besedující ThMgr. Milan Klapetek, původně vyučený sou-
stružník, přes dvacet let působil v církvi, se nyní věnuje pedagogické  
činnosti v oboru filosofie, rétorika. Je vyučujícím na brněnském VUT. 

Pořad se uskuteční 25. listopadu 2015 v 17 hodin ve velké zasedací 
místnosti na řečkovické radnici.

huDba a řEČ


