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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané,
držíte v  rukou poslední letošní číslo ŘEČI. 
Kromě dalšího v  něm naleznete informace 
o složení rady městské části na funkční obdo-
bí 2014 – 2018, obsazení jednotlivých výborů 
zastupitelstva a  komisí rady coby poradních 
orgánů. 

Mně osobně je velkou ctí, že jsem vedle značné podpory vás 
voličů získal také podporu většiny členů nově ustaveného zastupi-
telstva naší městské části a  byl tak ve  čtvrtek 6. listopadu zvolen 
starostou na  nadcházející období. Spolu s  touto volbou mělo za-
stupitelstvo na svém ustavujícím zasedání na programu volbu mís-

tostarostů, kterými se stali Mgr. René Černý (ANO 2011) a Ing. Oliver 
Pospíšil (ČSSD). Jelikož rada městské části je v Řečkovicích a Mokré 
Hoře sedmičlenná, zbývalo vedle starosty a dvou místostarostů do-
volit další čtyři radní. Těmi jsou Ing. Martin Otčenášek, Doc. Ing. Ivan 
Mašek, CSc. (oba ČSSD), prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (ANO 2011), 
a Dana Filipi (ODS). Jedním z prvních úkolů nově ustaveného zastu-
pitelstva bude pochopitelně schválit návrh rozpočtu městské části 
na příští rok. O dalších krocích vás budu průběžně informovat.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám touto cestou popřál 
co nejpříjemnější prožití nadcházejících vánočních svátků a šťastné 
vykročení do roku 2015.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Členové redakční rady zpravodaje ŘEČ  
přejí všem občanům naší  

městské části 
 krásné Vánoce a dobrý rok 2015.

PF 2015

Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá již tradiční akci

KDY:  1. 12. 2014 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.
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InfoRMace ÚMČ
Město Brno směřuje k zákazu heren  

na celém svém území
Kromě volby starosty a dalších členů rady mělo listopadové zasedá-

ní zdejšího zastupitelstva na programu také bod s názvem „Vyjádření 
k návrhu novely vyhlášky Statutárního města Brna o regulaci provozu 
loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení ve-
řejného pořádku.“ Proč vyjádření? Protože městské vyhlášky vydává 
a může vydávat pouze město Brno jako celek, městské části se k nim 
pouze vyjadřují. Chtěl bych na  tomto místě poděkovat všem kole-
gům ze zastupitelstva, kteří se k danému bodu zúčastnili diskuse, ale 
i těm, kteří svůj názor projevili hlasováním. To nakonec dopadlo tak, 
že s návrhem vyhlášky, kterou se ve městě Brně zakazuje provozování  
loterií a jiných podobných her na celém jeho území, z 22 přítomných 
zastupitelů 18 souhlasilo, 1 byl proti a 2 zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání. 

Široké úvahy na  téma, jestli úplná prohibice bude mít  
patřičný efekt, ponechám povolanějším. Je jich v  novém vedení  
města nemálo. Vnímám na druhou stranu i minimálně zčásti opráv-
něné obavy například sportovních oddílů a  dalších organizací, aby  
propad v rozpočtu města na straně příjmů neznamenal i snížení finan-
cování oblastí, jako je sport, práce s mládeží či sociální oblast. Bylo by 
totiž nekorektní neuvést, že jen letos činily příjmy z odvodů z loterií  
jenom naší městské části částku 2,1 miliónu korun. To je při celko-
vých ročních příjmech ve  výši zhruba 57 miliónu částka nikoliv  
fatální, zároveň však nezanedbatelná. 

Celkově je ovšem problematika regulace hazardu mnohem 
složitější, než aby ji bylo možno zúžit na  pouhé „blikající krabice“,  
jejichž provoz mohou vyhláškami omezovat města a  obce. Hazard 
bude dál bujet například prostřednictvím internetového sázení, kdy 
navíc ani žádné příjmy státu ani městům od  provozovatelů daně-
ných v zahraničí neplynou. V současnosti připravovaný nový zákon  
o  provozování hazardních her by snad měl přispět k  lepší regula-
ci a  řádnému zdanění skutečně všech forem hazardu. Dále bude  
zajímavé počkat si, jak se návrh zákona vypořádá s dalšími výpadky 
příjmů v rozpočtech měst a obcí.

Na  závěr je třeba zdůraznit, že samotným přijetím a  následným 
nabytím účinnosti novely vyhlášky nenastává okamžité odstraně-
ní všech technických herních zařízení. Nabytí účinnosti vyhlášky  
v  praxi znamená, že nebudou moci být povolována nová herní  
zařízení. Ta stávající budou postupně odstraňována na základě pro-
cesu rušení v současnosti platných povolení, což je krok, který musí  
učinit Ministerstvo financí ČR a na který již městská část ani město ze  
zákona žádný vliv nemají. 

Mgr. Bc. Marek Viskot 
starosta

Ustavení komisí RMČ
Rada městské části na svém prvním zasedání 12. listopadu 2014  

zřídila své komise a jmenovala členy komisí:

Komise bytová:
Ing. Martin Otčenášek (předseda), Mgr. Jiří Feyrer, Richard Foltýn, 
Oldřich Gardáš, Ing. Daniel Struž, Miloš Toman, Jana Trávníčková, 
Jakub Trojan, MUDr. Jaroslav Vostrejž.

Komise majetková, výstavby a dopravy: 
Ing. Stanislav Michalík (předseda), Ing. Anatol Abrahámek,  
Ing. Vladimír Číhal, Mgr. Jiří Feyrer, Ing. Vítězslav Nekovář,  
Ing. Martin Otčenášek, Ing. Petr Prokš, Ing. Jiří Růžička,  
Mgr. Ondřej Vít.

Komise životního prostředí, bezpečnosti a pořádku: 
Ing. Daniel Struž (předseda), Petr Fabian, Ing. Vladimír Fryc,  
Ing. Marek Gut, Radek Krejčiřík, Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.,  
Bc. Ondřej Pavelek, Bc. Petr Roháček, Ing. Jiřina Versteegh.

Komise sociální a zdravotní: 
Dana Filipi (předsedkyně), Dana Braunerová, Mgr. Karolína Kolářová,  
Mgr. Dagmar Navrátilová, Mgr. Dita Pivoňková,  
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Lenka Vystrčilová.

Komise školství a mládeže: 
Lenka Vystrčilová (předsedkyně), PaedDr. Pavel Horák,  
Mgr. Michaela Malinová, Vladimír Obzina, Ing. Vlasta Zelinková.

Komise kultury: 
Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda), Ludmila Fousová,  
Eva Janovská, Dan Marek, Bc. Ondřej Pavelek, Mgr. Dita Pivoňková, 
Kateřina Svobodová, Jana Trávníčková, Ing. Vlasta Zelinková.

Komise sportu: 
Richard Foltýn (předseda), Petr Bořecký, Ing. Filip Hrůza,  
Josef Kugler, Ing. Jiří Růžička.

Komise pro přípravu zpravodaje ŘeČ (redakční rada): 
Ing. Oliver Pospíšil (předseda), Mgr. René Černý,  
PaedDr. Ladislav Filipi, RNDr. Ivan Koláčný, Mgr. Dana Malíková,  
Ing. Martin Otčenášek, Jakub Trojan.

Ustavení výborů ZMČ 
Zastupitelstvo městské části na svém prvním zasedání  

6. listopadu 2014 ustanovilo své výbory a zvolilo členy výborů:

Kontrolní výbor: 
Jiří Prchal (předseda), Ing. Anatol Abrahámek, PaedDr. Ladislav Filipi,  
Ing. Marek Gut, Josef Kugler, Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.,  
Mgr. Ondřej Vít.

finanční výbor: 
Ing. Vítězslav Nekovář (předseda), Dana Filipi, Ing. Filip Hrůza,  
Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., Lenka Vystrčilová.

Výbor pro národnostní menšiny: 
RNDr. Ivan Koláčný (předseda), Mgr. Michaela Malinová, Dan Marek,  
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., Ing. Milan Trnka.

Marie  RAKUSOVÁ 93 let
Oldřich  HANIŠ 92 let
Jindřich  DVOŘÁČEK 90 let
Jiří  BRYCHTA 85 let
Jindra  HALABALA 85 let
Marie  HRNČÍŘOVÁ 85 let
Milada  RAJNOHOVÁ 85 let
Josef KRUPKA 80 let
Jiří  KUBA 80 let
Jaromír  HVIŽĎ 80 let
Věra  MÁCHALOVÁ 80 let
Marie  NĚMEČKOVÁ 80 let
Marie  KUBÁČKOVÁ 80 let
Ludmila  VČELÍKOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší 
přeje redakce.

V listopadu oslavili své jubileum
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Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na  území města 
Brna zápůjčky s  3% úrokovou sazbou na  opravu a  modernizaci 
bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje 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 2015, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínu od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015. 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. Formuláře jsou k dispozici 
na  všech úřadech, kde se žádosti podávají, 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 všichni 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. Další výhodou zápůjčky je možnost 
předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky 
město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a  úroku dle 
skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení.

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  Malinovského 
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

V letošním deštivém letním a časně podzimním období si občané 
mohli na několika místech městské části všimnout rozdílné úrovně 
údržby veřejně přístupných ploch zeleně. Příkladem může být po-
měrně rozsáhlá plocha zeleně mezi řečkovickým hřbitovem a sídliš-
těm v ulici Kárníkově. V kontrastu jsou zde vedle sebe části plochy, 
kde lze spatřit pravidelně sečený nízký travnatý porost, a vysoký té-
měř neprostupný ruderální porost kvetoucích trav. Jistě si při pohle-
du na rozdílný stav porostu řada občanů položí otázku, proč jedna 
část zdánlivě uceleného pozemku je pravidelně sečená, a druhá část 
bezútěšně zarůstá plevelem. Důvodem tohoto stavu je rozdílné vlast-
nictví a také správa těchto pozemků. Městská část zajišťuje na svém 
území pravidelnou údržbu těch ploch veřejné zeleně, které jsou 
ve  vlastnictví města Brna a  u  nichž tedy povinnost údržby vyplývá 
ze Statutu města Brna. Jenom v letošním roce jsme na spravovaných 
plochách zeleně vzhledem k deštivému počasí provedli šest až sedm 
sečí. Údržba ostatních pozemků je pak v režii jejich příslušných správ-
ců a vlastníků. Městská část ani ze zákona nemůže používat veřejné 
finanční prostředky, kterými disponuje, na zajišťování sečení a údržby 
jiných pozemků než městských. Ne každý soukromý pozemek musí 
být zároveň oplocený a zřetelně oddělený od pozemku sousedního. 
Výsledný dojem při pohledu na takovou plochu je potom značně ne-
gativně ovlivněn právě její neudržovanou částí. Vlastníkům pozem-
ků, kteří nechají svůj pozemek zarůstat plevelem a narušují tak vzhled 
obce, zasíláme písemné výzvy k provedení řádné údržby. V příštím 
roce budeme tyto výzvy zasílat již v předstihu v jarních měsících tak, 
aby stav těchto ploch nenarušoval vzhled obce a byl alespoň částeč-
ně na úrovni údržby zajišťované městskou částí. 

Ing. Pavel Stránský,  
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Rozdílná údržba veřejných ploch  
– ne o každý pozemek se může starat 

městská část

Město poskytuje zápůjčky 
z Fondu rozvoje bydlení

Městská část má nové místostarosty
Na ustavujícím zastupitelstvu 6. listopadu 2014 byl do funkce starosty opětovně zvolen Mgr. Bc. Marek Viskot (ČSSD).  

Změna nastala na pozicích místostarostů, kdy 1. místostarostou, uvolněným pro výkon funkce, se stal Mgr. René Černý (ANO)  
a 2. místostarostou, neuvolněným pro výkon funkce, se stal Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD).

Mgr.  René Černý (ANO), historik, 
od  roku 2000 podniká v  oboru zpe-
něžování majetků z  konkurzních 
podstat, později insolvenčních  
řízení a v letech 2007 - 2014 zároveň 
vyučoval svůj původní obor historii 
na Gymnáziu Slovanské náměstí.      
V  jeho kompetenci je bytový odbor,  
oddělení životního prostředí a  sta-
vební úřad.

Ing.  oliver Pospíšil (ČSSD), profesí  
stavební inženýr, člen ZMČ od  roku 
1998, ve  volebním období 2002 – 
2006 místostarosta městské části, 
v  letech 2006 – 2014 radní městské 
části a  náměstek primátora města 
Brna pro hospodářskou oblast. 
V jeho kompetenci je odbor sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury, oddělení  
sekretariát a informatika.
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2. ledna 2015 ve 14.00 hod. - POŽEHNÁNÍ
 - které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrá-

lovým koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2015 v 18.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 - jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Vystoupí: bratři Ebenové, Inekafe, Adam Mišík 
a další.

6. ledna 2015 v 16.00 hod. - PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 - vyráží na koních od Petrova přes Zelný trh, ulicí 

Masarykovou ke kostelu sv. Jakuba (králové se po-
kloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou 
se vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem děti 
ze ZUŠ Smetanova.

6. ledna 2015 od 16.00 hod. - ŽIVÝ BETLÉM
 - bude nainstalován u kostela sv. Jakuba. Zpěvem 

bude doprovázet Musica Felix.

Od 1. do 14. ledna 2015 se opět v ulicích našeho města rozez-
ní kroky malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů 
s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, 
ale také svá srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami po-
moci neumějí. DĚKUJEME! 

www.facebook.com/trikralovasbirka www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit: 
- zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
- odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 u ČS.

Placená inzerce

www.horeka-shop.cz

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

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

Matrace HOREKA Doblo special

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

Matrace HOREKA Orin

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

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

AKCE PLATÍ DO

31. 1. 2015

Maminky a tatínkové! Máme pro Vás nabídku! Letos nemusíte za Mikulášem a jeho 
pomocníky chodit vy do klubovny, protože letos přijdou všichni až k Vám! 

MIKULÁŠ  DOMŮ 
pátek 5. prosince 2014 

Napište nám Vaši adresu, jména vašich dětí 
a krátkou zprávu pro Mikuláše na mail 
anka@severka.cz nebo na telefon 731 752 961 
a domluvíme se na podrobnostech. 

Vaši vedoucí, Pionýr Řečkovice 
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RÁMoVÁnÍ oBRaZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165

MaLÍŘ PoKoJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

aUToVRaKY oDTaH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU. 
VÝKUP aUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04

MaLBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz 

InSTaLaTÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn 
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181

VoDoInSTRaLaTÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402

PoČÍTaČe-nB-TISKÁRnY-InTeRneT: prodej, instalace, opravy, 
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

HoDInoVÝ  ManŽeL - stavař od sklepa po střechu, elektro,  
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům. 
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel.: 603 510 009

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

MaLBY, nÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520, 511 141 450

MaLBY – nÁTĚRY onDeRKa. Tel.: 541 262 997,  
604 731 918. www.malby-natery.eu

HLeDÁM  ke koupi byt v Řečkovicích, spěchá, nabídněte prosím. 
Bez RK. Tel.: 774 193 566

DoPRaVa PRo SenIoRY- odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HLeDÁM prostory k pronajmutí za účelem kadeřnictví 
do 20 m². Spěchá. Tel.: 732 32 92 74

VYUČUJI  angličtinu a němčinu všechny věkové kategorie a stupně 
pokročilosti. Doučuji žáky ZŠ i krátkodobě. Tel.: 604 331 882

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

SenIoRDoPRaVa - JoneSoVÁ,  aSISTenČnÍ SLUŽBY   
možnost s invalid. vozíkem. Tel.: 603 42 44 01, 541 210 388 

STĚHoVÁnÍ všeho druhu a přeprava jednorázová i pravidelná. 
Tel.: 722 932 904, www.levnestehuj.cz

RenoVace DŘeVĚnÝcH PoDLaH  (parkety, vlysy, palubky),  
podlahářské práce. Tel.: 603 818 218

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

DoUČUJI/VYUČUJI  individuálně  angličtinu nebo francouzštinu  
děti i dospělé v Řečkovicích.  VŠ vzdělání + 20 let praxe. 
Email: hajkohan01@seznam.cz,  tel.: 775 104 820

PRoVÁDÍM  předvánoční úklid domů, bytů i kanceláří, včetně 
umývání oken. Tel.:739 443 08

KoUPÍM historické fotoaparáty různých značek a dále koupím 
staré hračky 20 stol. i starší. Sběratel. Tel.: 775 24 08 80

naBÍZÍM  lekce angličtiny všech pokročilostí a dle individuálních 
přání studenta na míru ušité. Pedagogické vzdělání, dlouholeté 
zkušenosti.  Tel.: 739 052 025

PRoDÁM byt 3+1, 80 m² v klidné části ul. Bratří Křičků.  
Tel.: 724 575 313

MaSÁŽe celého těla, zad, šíje, nohou. Masáž lávovými kameny, 
baňky, Dornova metoda. Dárkové poukazy. Ambrož, Sibiřská 9,  
tel.: 605 487 323

noVÁ PoJIŠŤoVacÍ KanceLÁŘ PoJIŠŤoVnY ČPP 
Pojištění, servis, poradenství. Banskobystrická 39a, Brno

PRonÁJeM kancelářského místa v Řečkovicích-nízká cena. 
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apd., tel.: 603899555 
cenTRUM SLUŽeB oBČanŮM – služby a poradenství pro Vás  
– KoPÍRoVÁnÍ, TISK (i z el. médií), SKenoVÁnÍ,  
 LaMInoVÁnÍ, VaZBa, PŘePIS TeXTŮ,  
 TVoRBa VIZITeK, VeŘeJnÝ InTeRneT, e-MaIL aj. 
– PoRaDenSTVÍ a ZPRoSTŘeDKoVÁnÍ SLUŽeB,  
 HLeDÁnÍ InfoRMacÍ  na InTeRneTU 
– ReaLITnÍ PoRaDenSTVÍ - prodej domů, bytů a prostor  
– ÚSPoRa VÝDaJŮ Za VoDU – až o polovinu méně za vodu ! 
– PoJIŠTĚnÍ - auto, byt, dům, cesta, zdraví - návrh nejvhodnějšího 
 řešení přímo pro Vás 
– PenZIJnÍ PŘIPoJIŠTĚnÍ a SPoŘenÍ, HYPoTÉČnÍ  
– ÚVĚRY, STaVeBnÍ SPoŘenÍ 
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777

PRonÁJeM zasedací místnosti v Brně - vč. zázemí, nízká cena.        
Kancelářské vybavení, data projektor,WIFI, apod., tel.: 603899555

PRonaJMU byt 1+1, 46 m², I. kat., Horácké nám. Tel.: 606 743 404

PRonaJMU garáž na ul. Ječná. Cena dohodou. Tel.: 737 157 142

MaSÁŽe rekondiční, aromaterapeutické a lymfatické v salonu SPIRIT, 
Kosmova 6 (u Semilassa) Tel.: 605 549 510, www.salonspirit.cz

PLacenÁ InZeRce

Placená inzerce

Darujte zážitek

Vás zve k posezení i nákupu

DDarujte zážitek
Darujte víno

Boskovická 1, Brno
tel.: 778 015 778
Otevřeno: Po-Čt 15-21, Pá-So 14-21
www.vinokacka.cz

Vás zve k posezeníní ii nákupu

Darujte vínoDarujte víno
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představuje
Je určen holkám i klukům od 1. třídy, mladším po dohodě.  
Děti se mohou těšit na modely z balzy, základní i  náročnější verze.  
Lze se přidat i během školního roku. Cena dále dle nástupu. Modeláři 
se scházejí v  DDM Gromešova, vždy v pátek v 16.00 – 17.30 hodin.

Těšíme se na nové zájemce. Dotazy rád zodpoví vedoucí kroužku 
Ondřej Flek, flek.ondrej@seznam.cz.

Cena: vstup 50 Kč + stanoviště 30 Kč, děti s věrnostní kartou zdarma  
+ příspěvek na stanoviště 30 Kč . Info. 606 110 970, Lokajová Š.

5. 12. Mikulášská besídka s nadílkou,  
bohatý doprovodný program, dílničky, zdobení 
stromečku, adventní zpívání koled. Rezervace nutná, 
vstupné: rodina 250 Kč, dospělý 80 Kč, děti 60 Kč. 
S sebou: balíček pro své dítě, k dispozici „kniha hří-
chů“. Termín:  16.00, 17.00, 18. 00. hodin.  
5. 12. Mikulášské dílničky – 15. 00 – 19. 00.  
Lze kombinovat s besídkou.  

12. 12. Vánoční dílničky - jednotlivá stanoviště v duchu Vánoc. 
Výroba dárků, vánočních dekorací, pečení. Akci si můžete prodloužit 
do pozdních hodin. Tento den mohou děti v DDM i přespat.  
Večer je čeká vánoční večírek. Všechny děti, které se zúčastnily 
vánoční hry, se mohou těšit na dárek!

13. 12. Sobotní dílničky: 9. 00 – 12. 00 hodin, vánoční dárky, tradi-
ce, obyčeje . Prosíme o rezervaci. 

Během celého měsíce ledna si můžete vyzkoušet skupinový kroužek, 
začít již docházku na 2. pololetí.  
Platba však až od února, docházka od ledna. 

Příjemné prožití adventního období, klidné Vánoce a mnoho štěstí 
v novém roce 2015 přeje kolektiv pracovníků DDM Free-cool-in

Dům dětí a mládeže 
Brno, Helceletova 

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

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

(dříve Mateřídouška)

Vánoční koncert Zdeňka Plecha 
a jeho přátel

Nadchází předvánoční čas, čas adventu.  
Advent je obdobím očekávání. Očeká-
vání narození malého dítěte v  Betlémě,  
našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista.  Je to 
čas, který se nám dává možnost ke zklid-
nění a  vytváří prostor k  rekapitulaci, co 
jsme v  životě dokázali, o  co se snažíme, 
odkud a  kam jdeme. Neměli bychom se 
nechat sebou vláčet předvánočním šílen-
stvím v  podobě štvaní se za  dárky, které 
nám podsouvají různé reklamy a  super-
markety.

Proto v  samotném závěru adventu, na  prahu Vánoc, přicházíme 
s nabídkou chvíle ztišení a úniku z předvánočního shonu. Již tradičně 
pořádáme  koncert pod názvem „Vánoční koncert Zdeňka Plecha 
a jeho přátel“.

Zdeněk Plech, sólista Národního divadla v  Praze, se jako  
brněnský rodák vrací do  Řečkovic, do  své náboženské obce, pravi-
delně. Jeho koncerty jsou mimo nevšedního kulturního zážitku vždy 
malým pohlazením po duši. Jsou to chvíle, kdy jsou posluchači pře-
neseni do světa hudby a jsou unášeni kouzelnými tóny do království 
hudby.  Tentokrát v  rámci koncertu mimo Zdeňka Plecha vystoupí 
Jan Král, Eliška Ouředníčková, Jiří Ullrich a Kristina Vonková

Nezbývá nic jiného, než všechny pozvat na tento vánoční koncert, 
který se koná dne 22. 12. 2014 v 19:00 hod. ve Sboru Páně cČSH, 
Vážného 6.

Zkusme se vymanit v této hektické době ze všeobecného shonu 
a stresu, a pojďme si vychutnat pokojnou atmosféru nadcházejících 
Vánoc. Přijměte proto i toto naše pozvání.

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

Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH 
spolek Verbum et musica

aDVenTnÍ KonceRT 
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 
v neděli 7. prosince v 16.30 hodin

ŽÁKoVSKÝ VeČeR  
10. prosince v 18.00 hodin

VÁnoČnÍ KonceRTY  
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích 

16. prosince v 16.30 hodin a v 18.00 hodin

VÁnoČnÍ KonceRT na Sýpce 
18. prosince v 17.30 hodin 

v kulturním a 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

akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci prosinci 2014:

3. 12. v 18 hod., sál školy 
Mikulášský žákovský večer

4.12. v 10 hod., ZŠ Kociánka 
Předvánoční vystoupení pro děti ze ZŠ Kociánka

8. 12. v 16. 30 hod., divadlo Barka 
Předvánoční vystoupení tanečního a hudebního 
oboru   

9. 12. v 18 hod., sál školy 
Koncert Klubu moravských skladatelů

11.12. v 14 hod., sál Semilassa 
Vystoupení pro seniory ÚMČ Královo Pole

15. 12. v 18 hod., Besední dům 
SLaVnoSTnÍ VÁnoČnÍ KonceRT 

Srdečně zve  Jana Sapáková, ředitelka školy
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na PRoSInec:

Městská hala míčových sportů – Vodova:

Házená – Extraliga mužů 
6. 12.  KP Brno : Přerov 17:00 hod. 
13. 12.  KP Brno : Plzeň 17:00 hod. 
aktuálně na: www.kpbrno.cz 
(stará hala)

futsal – 1. liga 
5. 12.  HELAS Brno : Třinec 19:30 hod. 
12. 12.  HELAS Brno : Kladno 19:30 hod. 
19. 12.  TANGO Brno : HELAS Brno 20:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz 
(nová a stará hala)

Basketbal – Středoevropská liga CEWL 
3. 12.  VALOSUN KP Brno : ICIM Arad 17:30 hod. 
            - ŽBL 
13. 12.  VALOSUN KP Brno : Slovanka MB 16:30 hod. 
aktuálně na: www.valosunbrno.cz 
(vše nová hala)

Volejbal – extraliga žen 
6. 12.  SG Brno : Šternberk 17:00 hod. 
13. 12.  SG Brno : VK KP Brno 17:00 hod. 
20. 12.  VK KP Brno : Olymp Praha 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz 
(nová hala)

florbal – extraliga mužů 
21. 12.  BULLDOGS Brno : Král. Vinohrady 16:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz 
(nová hala)

 

Termínovou listinu na  měsíc LEDEN zasílejte nejpozději do  12. 12. 
2014 na adresu foltyn.r@volny.cz.

Všem čtenářům, sportovcům, trenérům a funkcionářům  
přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Richard Foltýn

TIP MĚSÍce:
Basketbal – DERBY ženské ligy 
BK IMOS Brno – VALOSUN KP Brno 17:00 hod. 
(hala Rosnička v Žabovřeskách)

Vážení rodiče, milí předškoláci,

také letos jsme pro Vás připravili

Školu na zkoušku,
kde si budoucí prvňáčci mohou vyzkoušet 

a rodiče omrknout, jak to u nás ve škole chodí...

8. 1. 2015

v 16.00

na pracovišti Horácké nám. 13

www.zshoracke.org

Kapela Vikýř 
zve na tradiční předvánoční

 

BIG BÍT BÁL
Sokolovna Řečkovice 
13. 12. 2014 - 20:00

Předprodej a rezervace 
 v hospůdce „Orelský Klub“

Více informací na: 
 www.facebook.com/kapelavikyr



KULTURa
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Mikulášské představení pro děti na radnici

Úřad MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora ve   
spolupráci s  uměleckou agenturou COMMU-
NIO PRO ARTE   připravil na  den 3. 12. 2014  
v  16 hod. v  sále radnice živou produkci  
„Zimní pohádky aneb jak černoušek Bumti  
pohladil vílu“. Pohádku provedou za  pomoci  
loutek členky dětského divadla Radost Sandra 
Riedlová a  Katka Mendlová. Pro všechny děti 
bude připraven mikulášský dárek. Srdečně zveme 
malé i velké na prožití trochu jiného odpoledne. 

Mgr. Jiří Mottl

Adventní koncert
Rok 2014 je rokem významného výročí skladatele Leoše  
Janáčka a básníka Jana Skácela. Proto naše městská část vybra-
la jako interpreta pro adventní koncert světoznámé brněnské  
Janáčkovo kvarteto. Koncert se uskuteční jako již tradičně  
v kostele sv. Vavřivce v Řečkovicích dne 11. 12. 2014 v 18 hod.  
Slovem bude provázet Mgr. Milan Klapetek, který připomene  
povídky druhého z jubilantů. 

Mgr. Jiří Mottl

V prosinci s Miloslavem Konvičkou 
Brnem – moravskou metropolí

Obrazy Miloslava Konvičky poutají pozornost diváka svojí  
vyváženou kompozicí, precizností tahů štětcem i  kultivovanou  
barevností, odrážející talent malíře, spojený se vzděláním architekta- 
urbanisty. Všechny Konvičkovy předchozí výstavy v  naší Galerii 
na radnici, a nejen tam, se setkaly s mimořádným ohlasem. Nejinak 
tomu bude, věřme, i u poslední výstavy v tomto roce, nazvané struč-
ně „Brno – moravská metropole“.  

Vernisáž výstavy proběhne ještě podle tradičního zvyku v pátek 
v podvečer, tentokrát 12. prosince v 17 hod. Výstava bude otevře-
na až do  neděle 21. prosince, v  pracovní dny od  14 do  17 hodin,  
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Výstava obrazů Miloslava Konvičky je prodejní, a tak budete mít 
možnost udělat sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem.

RNDr. Ivan Koláčný


