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Vážení spoluobčané, máme zde rok 2017. Každý
z nás má jistě svoje vlastní představy, co od něj oče-
kává v profesním či soukromém životě. Co čeká
městskou část, lze do značné míry vyčíst z návrhu
jejího rozpočtu, který naše zastupitelstvo schvalo-
valo v polovině prosince. Pojďme se proto nyní

podívat na nejvýznamnější čísla a položky. 
Je počítáno s celkovými příjmy ve výši 89,3 mil. a výdaji ve výši 96,3 mil.

korun. Rozdíl je to však spíše optický, neboť značná část výdajů je plánována
na rekonstrukci bytového fondu, kde si v průběhu roku budeme schopni
vypomoci dotací z městského Fondu bytové výstavby. Stejně jako v roce
2016 lze tedy čekat spíše vyrovnaný, či dokonce mírně přebytkový rozpočet. 

Oproti roku 2016 je počítáno s příjmy vyššími o více než 9 mil. korun. To
je dáno zvýšením prostředků, které město postupuje městským částem,
protože ruku v ruce s růstem ekonomiky jde i růst daňových příjmů města.
Nárůst je dále způsoben také tím, že hlavní investice a opravy ve školních
budovách byly už Zastupitelstvem města Brna schváleny v listopadu, a je
s nimi tudíž možno počítat již ve schvalovaném rozpočtu. V předchozích
letech se tyto prostředky schvalovaly až v průběhu roku a zapojovaly se
do rozpočtu městské části začátkem léta. Zvyšujeme také běžné („provozní“)
výdaje o4 mil. korun, což je velice široká kategorie. Konkrétně je toto zvýšení
převážně směrováno do tří oblastí. Přidáno dostávají mateřské a základní
školy (provozní příspěvek určený zejména na energie, údržbu a drobné
opravy). V součtu ovíce než milión korun je posílena položka opravy chod-
níků aúčelových komunikací. Třetí oblastí pak jsou provozní dotace spolkům,
kdy ve srovnání s předchozími lety dochází ke zvýšení z 300 tis. na 450 tis.
korun. Jedná se oorganizace, které pracují s dětmi amládeží nebo seniory,
organizace sportovní či například kulturní, a jsem proto rád, že je městská
část může podpořit opět oněco více. Největšími příjemci bývají každoročně
spolky jako Sokol, Orel, SK Řečkovice, Pionýr nebo Junák.

Lépe si vedeme izpohledu nových investic. To je z velké části způsobeno
právě již schválenými investicemi ve školství. Pokračovat se bude v rekon-
strukcích bytových jader v obecních bytech. Je počítáno s finanční spo-
luúčastí městské části u rekonstrukce mlatového fotbalového hřiště na
Novoměstské ulici (pro případ získání státní dotace) a při revitalizaci ploch

na konečné stanici tramvaje. Hned začátkem roku chceme zadat zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci Palackého náměstí a revitalizaci
ploch mezi bytovými domy na Ječné.

Počínaje novým rokem činíme také dva kroky ke zvýšení transparentnosti
našeho jednání. Tradičně čtvrteční začátek zasedání zastupitelstva se
posouvá z 15. na 16. hodinu, aby se jej snáze mohli účastnit zájemci z řad
veřejnosti. Druhým krokem je, že materiály, které zastupitelé dostávají
k jednotlivým projednávaným bodům, budou vždy několik dní před zase-
dáním k dispozici na webových stránkách městské části v elektronické
podobě. 

Ohledně rozpočtu jako vždy platí, že jeho podoba na začátku roku není
vyloženě dogmatem. Naopak věřím, že se v průběhu nadcházejících měsíců
podaří zajistit další finanční prostředky z rozpočtu města Brna, Jihomorav-
ského kraje, případně státního rozpočtu na další projekty, které má městská
část připraveny a které přispějí k vyšší kvalitě života v Řečkovicích a Mokré
Hoře.

Šťastné vykročení do nového roku přeje
Mgr. Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Na své 30. schůzi 30. listopadu 2016 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statuárního města Brna na

pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii
městské části, a to na Letní noc 2017 ve výši 40 000 Kč a Vavřinecké hody 2017 ve
výši 100 000 Kč, 

• schválila jako osobnost městské části, po níž bude pojmenována nová tramvaj
Dopravního podniku města Brna, malíře Jana Hrušku a souhlasila s užitím znaku
městské části za účelem propagace městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na
nové tramvaji, 

• vzala na vědomí rezignaci pana Jakuba Trojana na členství v komisi pro přípravu
zpravodaje Řeč a komisi bytové, rezignaci Ing. Vladimíra Číhala na členství v komisi
majetkové, výstavby a dopravy, jmenovala členkou komise pro přípravu zpravodaje
Řeč paní Lenku Vystrčilovou, členem komise bytové RMČ pana Karla Vonáška a členem
komise majetkové, výstavby a dopravy Ing. Jana Licka, 

• souhlasila se změnou organizace dopravy v ulici Díly spočívající ve zrušení „obytné
zóny“, instalaci značek „omezení rychlosti na 20 km/h“ a případně „pozor, děti“ a pro-
střednictvím místostarosty Mgr. Reného Černého požádala Odbor dopravy Magistrátu
města Brna o potřebnou úpravu dopravního značení v ulici Díly. 

Na svém XII. zasedání 15. prosince 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočet městské části na rok 2017 s příjmy v celkové částce 89 306 tis. Kč,

výdaji v celkové částce 96 304 tis. Kč a financováním v celkové částce 6 998 tis. Kč, 
• schválilo připomínky k návrhu nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku

statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, 
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2017: 16. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9.,

14. 12., 
• schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 12 mil. Kč z programu Podpora materiálně

technické základny sportu MŠMT ČR na akci Rekonstrukce stávajícího mlatového
hřiště při ul. Novoměstská, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím
hřišti,

• nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku
a vodítka, navrhlo tyto další prostory, na které je vstup se psy zakázán: plochy s herními
a cvičebními prvky, ohraničené obvodovými chodníky, a travnaté hřiště, ohraničené
zídkou a veřejnou zelení, obojí za domy č. o. 50 a 52 v ulici Měřičkově, plocha s herními
prvky, oddělená od okolí dlážděnými chodníky a mlatovou cestou v ulici Oranžové. 

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
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Krátce z historie… názvy ulic
Renčova – řečkovická ulice byla pojmenována

roku 1991 po Václavu Renčovi (*28. 11. 1911 Vodo-
chody – †30. 4. 1973 Brno), básníku, redaktorovi,
dramatikovi, překladateli. Zaměstnán byl jako dra-
maturg a režisér v brněnském a olomouckém Národ-
ním divadle. Spolupracoval, mimo jiné, s básníkem
Františkem Halasem. V květnu 1951 byl zatčen
a odsouzen na 25 let pro odpor k totalitnímu komu-
nistickému režimu. Plně rehabilitován byl až roku
1990. Ulice se paradoxně původně (od roku 1971) jmenovala Večeřova –
po Antonínu Večeřovi (1894–1953), dlouholetém členovi KSČ, strany, kvůli
které Václav Renč strávil dlouhých 11 let ve vězení.

Sibiřská – tato řečkovická ulice byla takto pojmenována sice roku 1946,
ale jen byl znovu použit název z roku 1932. Dnes je název vysvětlován také,
že je to na připomenutí sibiřské anabáze našich legionářů za 1. světové
války v Rusku. Nejsem si však jistá, že se to takto vysvětlovalo i v roce 1946...

Ulice dostala poprvé jméno v roce 1919 – třída Legionářů – na počest
těch, kteří bojovali v legii v Rusku, Itálii a ve
Francii. Roku 1932 tedy poprvé Sibiřská, v bře-
znu 1939 německy Sibirienstrasse a hned
v červenci 1939 Nordgasse – Severní, dle
severní části města, ale zároveň je tam cítit
chladný závan původní Sibiřské. Po válce jen
česky Severní a od roku 1946 Sibiřská.

Skoumalova – ulici najdeme v Mokré Hoře,
své jméno dostala roku 1960 po Richardu
Skoumalovi (1895–1959), dlouholetém
komunálním pracovníkovi v Mokré Hoře.

Skrejš – ulice na samém konci Mokré Hory,
pojmenovaná roku 1960 podle starého
místního názvu. A opravdu je jako kdyby skry-
tá, u polí, částečně v lese.

Skutilova – řečkovická ulice dostala jméno v roce
1991 po Josefu Skutilovi (*7. 3. 1904 Zbýšov u Brna –
† 18. 9. 1965 Varšava, zemřel na mezinárodním kon-
gresu slovanské archeologie), významném morav-
ském archeologovi, historikovi, numismatikovi
a dlouholetém aktivním členovi Muzejního spolku
v Brně.

Poprvé byla ulice pojmenována roku 1929 – Jana
Čapka. Čapek (1876–1918) byl báňský úředník a spo-
luzakladatel čs. legií v Itálii. V březnu roku 1939
německy Jan-Čapek-Gasse, ovšem již v červenci
1939 Benzgasse – Benzova. A to po Karlu Benzovi

(1844–1929), německém automobilovém konstruktérovi, který vyrobil
první benzínový automobil na světě a byl spoluzakladatelem automobilky
Mercedes-Benz. Chvíli po válce jen česky Benzova, od roku 1946 opět Jana
Čapka. Roku 1967 byla ulice přejmenována na Fuchsova – po Sylvestru
Fuchsovi (1883–1935), funkcionáři KSČ v Medlánkách. A konečně roku 1991
Skutilova.

Sněžná – krátká ulice v Řečkovicích, kterou pojmenovali roku 1967
Sněžná, těžko říct proč. Přitom v minulosti vystřídala několik jmen, která se
částečně k místu vázala.

Nejdříve to byla od roku 1919 Sušilova po Františku Sušilovi (1804–1868),
sběrateli moravských písní, od roku 1929 se skládala ze dvou částí Sušilova
a Na dolnici, v roce 1939 poněmčeno na Sušilgasse a Im unteren Teile. Roku
1942 přejmenováno na Schwarzbrückengasse – Černomostní, podle polohy
ulice blízko železničního mostu. V roce 1945 jen česky Černomostní a Na
dolnici. V roce 1946 přišel někdo se Sněžnou a Dolnicí a od roku 1967 jen
Sněžná.

Škrétova – krátká řečkovická ulice s bytovými domy dostala jméno roku
1971 po Karlu Škrétovi (1610–1674), patrně nejvýznamějším českém barok-
ním malíři 17. století.

Mgr. Dana Malíková

Ulice Skoumalova

Ulice Skrejš

Josef Skutil

Václav Renč

V pondělí 12. prosince se na Vavřineckém náměstíčku u kašny představily
děti z mateřských a základních škol z Řečkovic a Mokré Hory. Úvodní krupobití
vystřídalo vcelku slunečné počasí, a tak mohli rodiče a další diváci zhlédnout

pásmo koled a básniček. Akci moderovala Věra Müllerová. Ti, kdo vydrželi
až do konce, si užili rozsvěcení vánoční jedličky.

Martin Otčenášek

Vánoční strom 2016

PF 2017
Milí spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám mnoho zdraví a klidu v novém roce 2017. Ať panuje láska a dobrá vůle ve vašich rodinách i vašem okolí. Přeji také Boží ochranu
ve všech situacích, které Vás čekají. A když přijdou chvíle, které nepatří k těm příjemným, mějte dostatek síly a mějte nablízku lidi, kteří vám v nich
pomohou.

Jiří Prchal, za místní organizaci KDU-ČSL
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Problematika živelné výsadby stromů a křovin
Myslím, vážení spoluobčané, že nebudu daleko od pravdy, když kon-

statuji, že na stavu zeleně v naší městské části nám všem mimořádně
záleží. I to je důvod, proč se ve svých příspěvcích k tomuto tématu pra-
videlně vracím i já. Řečkovice a Mokrá Hora jsou na zeleň velmi bohatou
lokalitou, která vyžaduje zvýšenou pozornost a citlivý, ale i odborný
a hlavně koncepční přístup. Kvalita našeho životního prostředí patří
k tomu nejdůležitějšímu, o co chceme všichni pečovat nejen pro sebe,
ale i pro příští generace. Dovolte mi proto, abych na podrobnějším zma-
pování stavu a popisu změn v lokalitě Duhová Pole více přiblížil prob-
lematiku koncepce výsadby a udržování zeleně v naší městské části.
G Na přelomu listopadu a prosince loňského roku proběhla výsadba

celkem 50 kusů stromů na plochách veřejné zeleně v sídlišti Duhová
Pole. Poměrně rozsáhlé plochy zeleně ve vnitrobloku při ulici Oranžové
byly na začátku tohoto roku smluvně převedeny z vlastnictví společ-
nosti REKO, a. s., do majetku města Brna a od dubna jsou ve správě
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, která na nich nyní zajišťuje
údržbu zeleně. 

G Za účelem doplnění chybějících výsadeb dřevin nechala městská část
zpracovat zahradní architektkou Ing. Evou Wagnerovou projektovou
dokumentaci vycházející ze současného stavu ploch s cílem zkvalitnit
venkovní pobytové prostory a doplnit je vhodnými dřevinami. Pře-
vážně byly vysazeny malokorunné kvetoucí stromy muchovníky v poč-
tu 44 kusů jako základní prostorotvorná dosadba mezi bytovými
domy. Tento strom dosahuje výšky pouze 5-7 metrů, má vzdušnou
korunu, na jaře bohatě kvete a málo plodí (plody jsou jedlé).

G V návaznosti na tento projekt se podařilo na návrh vedení městské
části uložit tuto výsadbu v rámci správního řízení o povolení ke kácení
jako kompenzaci za pokácené dřeviny. Výsadba s sebou nesla na straně
městské části pouze nutné administrativní a doprovodné  náklady.  

G Následně bude v rámci plánované údržby dřevin v této lokalitě, která
proběhne během ledna až března roku 2017, odstraněno několik
bohužel zcela nevhodných původních dřevin, které jsou nyní v kolizi
s novou výsadbou stromů. Chceme proto předem upozornit na plá-
nované nezbytné zásahy, které mají za cíl pouze podpořit navrženou
kompozici a dlouhodobou perspektivu vysazených stromů. S několika
občany již byly tyto nezbytné zásahy projednány a bylo dohodnuto
kompromisní řešení.

G Na sídlištních plochách zeleně se negativně podepsala dlouhodobá
absence pravidelné a koncepční údržby do začátku 90. let minulého
století. Řada občanů se, zcela pochopitelně, nechtěla s tímto stavem
v minulosti smířit a vlastním úsilím a péčí vysadila a ošetřuje řadu roz-
ličných okrasných dřevin a trvalek s cílem zkrášlit a doplnit chybějící
zeleň v okolí svého bydliště. V některých případech se toto úsilí podařilo
a zejména menší plochy předzahrádek u domů jsou nyní zaplněny
funkční a esteticky působivou výsadbou. To se však nedá říci o výsad-
bách provedených na větších plochách zeleně v centrální části vni-
trobloku. Zde byly vysazeny a zapěstovány, byť s dobrým úmyslem,
zcela nevhodné druhy dřevin (např. vrby, zákrsky jabloní, škumpa
atd.), jež byly pak často trvale znehodnoceny nesprávně provedenými
řezy, bez zohlednění celkové koncepce a kompozice daného prostoru
a typu sídelního útvaru.  

G Prosíme všechny občany, kteří mají v úmyslu vysadit svépomocí na
plochy veřejné zeleně ve správě městské části zejména vzrůstné druhy
dřevin, a apelujeme tímto na ně, aby svůj záměr předem projednali
se zástupci městské části. Předejde se tím následnému, často složitému
a nákladnému odstranění nevhodně vysazené dřeviny.

Co říci závěrem? Snad jen to, že i když jsou lidé vedeni dobrým úmy-
slem, ne vždy se jim podaří do dané lokality a na správné místo vysadit
strom nebo keř, který je právě sem vhodný. Přiznám se, že i já sám jsem
v minulosti při výsadbě na své zahradě provedl několik nepředložeností,
které mi později způsobily problémy.

Těšíme na spolupráci s Vámi a děkujeme za pochopení.
Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Program přednášek 
pro seniory na I. čtvrtletí 2017

Klub seniorů Řečkovice – v budově bytového domu na ulici Renčova 5,
Brno

5. leden Čefelín Jiří Sultanát Omán 16:00
12. leden Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Thajsko 16:00
19. leden Ing. Charvát Jiří Havajské ostrovy 16:00
26. leden Čefelín Jiří Santiago de Compostela 16:00

9. únor Ing. Míča Jiří Starý Egypt 16:00
16. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Abcházie 16:00
23. únor Lobpreisová Eva Peru 16:00

2. březen Ing. Jarolín Zdeněk Kolumbie 16:00
9. březen Mgr. Klementová Lollok Marie Cestování s dětmi 16:00

23. březen Ing. Novák Jaromír Západní Sicílie 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora – v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11
11. leden Ing. Krutilová Jana Bělorusko 16:00
25. leden Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Portugalskem os severu k jih 16:00

8. únor Ing. Jarolín Zdeněk Hongkong a Peking 16:00
22. únor Mgr. Klementová Lollok Marie Jemen 16:00

8. březen Ing. Novák Jaromír Himálaje (Cho Oyu) 16:00
22. březen Ing. Charvát Jiří Austrálie a Nový Zéland 16:00

ZMĚNA MÍSTA a termínu
přednášek pro seniory

Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově
Domu Naděje Brno na ulici Hapalova 20. Od měsíce ledna 2017 jsou před-
nášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v zasedacím sále
budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na ul. Palackého
nám. 11. Změna se týká i termínů – nově se přednášky konají ve středu
od 16:00 hod., počínaje 11. lednem 2017.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

J U B I L A N T I
prosinec 2016

Jan  POKORNÝ 98 let

Ludmila  KŘENKOVÁ 93 let

Josef JAHODA 90 let

Rudolf  ČECH 85 let

Vladimír  SVOJANOVSKÝ 85 let

Ludmila  HOROVÁ 85 let

Zdenka  KALIVODOVÁ 85 let

Jiří  ROHLÍNEK 80 let

Dušan  PETRÁŇ 80 let

Marie  ŠOLTÉSOVÁ 80 let

Hedvika  KREJČÍ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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Soukromá základní umělecká škola 
Universum, s. r. o., 

Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173  info@zus-universum.cz

www.zus-universum.cz

Zdravý, šťastný a úspěšný rok 2017
přejí žáci a učitelé SZUŠ Universum.

ŽÁKOVSKÝ VEČER 
25. ledna 2017 v 18:00 v sále školy 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Na kus řeči s Lenkou Vystrčilovou
V  lednovém vydání našeho zpravodaje si
budu povídat se svou kolegyní z hnutí ANO
2011 a zároveň členkou zastupitelstva paní
Lenkou Vystrčilovou.

Na začátku volebního oddělení jsi stejně jako já
byla mezi současnými členy zastupitelstva jed-
ním z  nováčků. Co Tě vedlo k rozhodnutí vstoupit
do komunální politiky? 

Upřímně, dříve by mě vůbec nenapadlo,
že budu mít někdy něco společného s politi-
kou. Ale když jsem byla na rodičovské dovo-
lené s prvním dítětem, začala jsem některé

věci vnímat jinak, více se zajímat o dění kolem sebe. Rozhodla jsem se, že
zkusím skloubit dvě role a být užitečná nejen své rodině, ale také svému
okolí. Nicméně jsem nečekala, že věci naberou tak rychlý spád a že se mi
tohle přání díky hnutí ANO tak rychle splní. Působení v zastupitelstvu je
pro mě tedy nejen velkou zkušeností, ale také výzvou.

Jaké jsou tedy Tvé dojmy z dvouletého působení v komunální politice? 

Ta práce mě baví, takže dojmy jsou pozitivní. Spíše než moje dojmy jsou
ale určitě důležitější výsledky práce radnice a názor občanů na ně. Osobně
mě těší, když vidím, jak se v Řečkovicích a Mokré Hoře každý rok podaří
několik nových projektů, jak se nám městská část stává každým rokem krás-
nější. To všude  v Brně není úplně samozřejmostí a vážím si toho.

Působíš v komisi sociální  a zdravotní a jsi předsedkyní komise školské. Tenhle
výběr byl asi zřejmý, že? 

Ano, obojí mi je blízké a také se mi líbí propojení dvou generací
a světů. Jako matka malých dětí vím, že život dítěte nesmírně ovlivňuje
nejen jeho rodinné zázemí, ale také školství a zájmová činnost. A uvědomuji
si, jak důležité je sociální zázemí a zdraví, a to nejen u dětí, ale také
u seniorů. Tímhle obojím se v komisích zabýváme. Jsem ráda také za osobní
přání jubilantům k jejich výročím nebo za poznávání nových lidí při návště-
vách institucí a zařízení působících v městské části.

Jaké konkrétní výsledky Tě v oblasti, které se věnuješ, nejvíce potěšily?

V minulých letech se městské části podařilo zrekonstruovat a zateplit
všechny budovy školek a škol. Ve většině mateřských škol jsou nové zahrady
a na dalších se průběžně pracuje. Tak jako se stále pracuje na zvelebování
škol. Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat, ale myslím, že v rámci finančních
možností se dělá maximum pro dobré fungování školských zařízení v Řeč-
kovicích a Mokré Hoře. 

Děti a práce Ti asi zabírají spoustu času, ale i přesto se zeptám, jak nejraději  trávíš
svůj volný čas?

Jsem na rodičovské dovolené, a i když "volného času" mám spoustu, tak
skutečně volného času sama pro sebe moc nemám. Proto si těchto chvil
nesmírně vážím a snažím se je co nejvíce využít. Ráda si zaběhám, jdu do
divadla a nebo jen tak lenoším s knížkou.

Dovol, abych Ti poděkoval za rozhovor a popřál Tobě i čtenářům mnoho úspěchů
v práci i v osobním životě v roce 2017 i v těch dalších.

Lenky Vystrčilové se ptal René Černý 

Koncert kapely ONLY HIS
Ve sboru Páně Církve česko-
slovenské husitské na Vážné-
ho ulici 6 se konají pravidelně
koncerty, a to různých žánrů.
Mimo adventních koncertů
jsou to koncerty pěveckých
sborů, skupin a formací, jako
jsou DNA – Dej Nám Akord,
IL Boemo, X-TET, Let´s Go,
Mošny nebo CARMINA
VOCUM či Chrámový sbor
apoštola Pavla z Brezna. Tentokrát jsme pozvali k vystoupení specifickou
kapelu, tvořenou mladými lidmi, ONLY HIS, která má svůj osobitý repertoár
a umělecký projev. Tato kapela vznikla před sedmi lety. Její složení se časem
měnilo, ale základ tvoří tři zpěvačky a tři hudebníci, kteří jsou v kapele od
samého začátku. ONLY HIS (Jenom jeho) jsou křesťanskou kapelou. Zpívají
jednak písně, které jsou přeloženy z anglických originálů do češtiny, a jednak
i písně z vlastní autorské dílny.

Kapela je jedinečná svojí repertoárovou pestrostí. Najdeme u ní písně
sólové i dua či vícehlasné úpravy – a to mužské, ženské i smíšené. Aby si
posluchači mohli i zapřemýšlet nad obsahem textů, skupina upřednostňuje
písně v češtině. ONLY HIS vystupují po celé naší republice, a to i opakovaně,
takže jsou známi v Javorníku nad Veličkou, Kyjově, Havířově, Brně, Olomouci
Břeclavi, Frýdku-Místku, Karviné nebo v Ostravě. 

Koncerty ONLY HIS jsou vždy zaměřeny tematicky. V minulých letech to
byla témata, která jsou i názvem jednotlivých koncertů: „O důvěře“, „Ty jsi
světlem“, „Voda života“, „Mým andělům“, „Klíč k srdci“.

Na webových stránkách kapely najdeme i její motto, které ji plně cha-
rakterizuje, takže si dovolujeme jeho citaci: „Only his = Jenom jeho – jsme
stále Božími dětmi a chceme radost z toho, že můžeme žít s Bohem, předávat
i druhým.“

Přijměte naše pozvání ke koncertu, této kapely, který nese jednoduchý
název „PŘIJĎ…“. Koncert se koná dne 4. února 2017 v 18:00 hod. ve Sboru
Páně CČSH, Vážného 6, Brno. Přijďte i vy načerpat radost, kterou kolem sebe
tato kapela mladých lidí rozdává.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149 nebo
e-mailem vem@seznam.cz. Vstupné je formou dobrovolného daru, dopo-
ručená výše činí 80 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum
křesťanské kultury. Vratislav Jan Marša, farář CČSH

spolek Verbum et musica

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace

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

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci lednu 2017

17. 1. 18 h. Žákovský koncert sál školy

18. 1.  18 h. oborový klavírní koncert sál školy

31. 1. 18 h. Hraje celá rodina – koncert žáků školy sál školy

a jejich rodinných příslušníků

Srdečně zve

Jana Sapáková, ředitelka školy 
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Ze Sokola BrnoŘečkovice
Položením kytice a zapálením světel u pietního místa v sokolovně a u ,,Lípy
svobody“, vysazené před sokolovnou v roce 2010, kdy jsme si připomínali
110. výročí založení samostatné tělocvičné jednoty, si 17. listopadu 2016
řečkovičtí sokolové připomněli ,,Den boje za svobodu a demokracii“. 

V neděli 4. prosince 2016 uspořádal společenský odbor Sokola „Řečkovická
třináctka“ již tradiční Mikulášskou besídku. Tak jako každým rokem, dopo-
ledne i odpoledne, proběhla před zaplněným sálem také již tradiční sestava
programu - čtyři klasické pohádky, které se prolínaly s tanečními a hudebními
vsuvkami. Závěrem přišel Mikuláš, doprovázen čerty a anděly, a rozdával
dětem dárkové mikulášské balíčky, finančně hrazené městskou částí Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora. Adventní atmosféru pomáhaly dotvářet členky
klubu Soroptimist  Brno I prodejem výrobků chráněných dílen a výborným
vánočním punčem. Závěrem je dobré si připomenout již celé čtvrtstoletí
trvající tradici této akce, u jejíhož zrodu stála již uvedená Řečkovická třináctka,
a současně poděkovat všem, kteří celých 25 let vždy obětavě  pomáhali při
této prosincové tradici a přispívali tím k jejímu zdárnému průběhu.

Jan Bartoněk

Vánoční setkání 
na ZŠ Novoměstská

Koho z nás by nepotěšil vlastnoručně vyrobený adventní věnec, zkrášlující
náš vánočně nazdobený domov? Jsme rády, že maminky a i tatínkové si
našli čas a přijali naše pozvání vyrobit si tradiční symbol Vánoc – adventní
věnec. A tak zde ze skořápek, jehličí, keramických ozdobiček a jiných pří-
rodnin pomalu vznikala originální díla. Nejvíce práce měly ovšem děti…
Nejen že při tvoření pomáhaly radou, ale vyráběly i ozdoby na vánoční stro-
mek.

Poděkování patří i kuchařkám, které nám přispěly k předvánoční poho-
dové náladě výbornou buchtou a ovocným punčem.

P. Dubanská – vedoucí školní družiny

FILMOVÁ PROJEKCE 
NA RADNICI

Zimní Filmová akademie řečkovické radnice pokračuje druhým ročníkem.
Filmy s výkladem a didaktickou částí jsou v převážné většině komedie, které
doplňují oscarové tituly a nejnavštěvovanější české filmy. Ostatně názvy
Vám napoví: Láska nebeská, Ženy na pokraji nervového zhroucení, Mat-
ky na tahu, Ženy sobě, Zmizelá, Lásky čas, Počátek, Grandhotel Buda-
pešť, Nedotknutelní. Nenechte si je ujít, stojí to za to. Středy na radnici
budou filmové.

Promítání započne od 18. ledna 2017 a následně vždy ve středu od 10:00
hodin v sále radnice – Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
na Palackého náměstí 11.

JUDr. Jana Otevřelová

Poděkování paní Haně Fišlové
Jsou lidé, kteří nejsou vidět, nechtějí být
vidět, a přitom jsou nepostradatelní. Pře-
sně to platí pro dlouholetou tajemnici
redakční rady zpravodaje Řeč paní Hanu
Fišlovou, která odchází do penze. Tomuto
strážnému andělovi naší redakční rady
děkujeme za její obětavou a pečlivou práci.
Budete nám chybět, Haničko.

Ing. Oliver Pospíšil, 
šéfredaktor
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PLACENÁ INZERCE

RÁDI BYCHOM VÁS TOUTO CESTOU 
POPROSILI  O SPOLUPRÁCI:

naléhavě hledáme byty v Brně pro klienty z naší 
poptávky, kteří potřebují bydlení.

TEL.: 734 319 616

DĚKUJEME ZA VAŠE TEL. NABÍDKY NEBO VÁS 
RÁDI UVÍTÁME U NÁS NA POBOČCE. 

ZÁROVEŇ VÁM PŘEJEME JEN SAMÉ ÚSPĚCHY
 A SPOKOJENOST V ROCE 2017.

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ: 

OKNO
NEMOVITOSTÍ

WWW.RKOKNO.CZ
SÍDLO FIRMY: KOŘÍSKOVA 47, 621 00 BRNO 
734 319 616

MUDr. MATIAŠOVICOVÁ, děkujeme Vám  za vždy odbornou, 
laskavou, lidskou, trpělivou a zodpovědnou léčbu syna Ivana 
a vnuka Matěje. Přejeme klid a pohodu. Svobodovi
POTŘEBUJE Vaše dítě udržet, nebo vylepšit známku z angličtiny
(francouzštiny)? Doučuji/vyučuji individuálně děti, studenty 
i dospělé. VŠ vzdělání v oboru +21 let praxe. Tel.: 775 104 820
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, 
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
ASISTENČNÍ SLUŽBY A DOPRAVA do zaměstnání, k lékaři,
na relax pobyt, asistenční služba pro Vaše blízké v době Vaší 
nepřítomnosti, dle dohody,  masáže u Vás na pracovišti, ve smyslu
620 90 704. SENIOR DOPRAVA ZJB Tel.: 603 424 401
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
MLADÁ rodina hledá zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích
a okolí. Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131

HLEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.
Seriózní a rychlé jednání. Tel.: 722 476 894
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené 
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 
604 731 918, www.malby-natery.eu
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
DOPRAVA PRO SENIORY- odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás 
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– NÁVRH A VÝROBA VIZITEK
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍ SMLOUVOU kupní, nájemní, pojistnou
– ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA
– ZÁSILKOVNA
– PRODEJ VSTUPENEK TICKETPORTAL
– SBĚRNA SAZKY VČETNĚ DOBÍJENÍ MOBILŮ
– PRODEJ NÁPLNÍ  DO TISKÁREN
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
HLEDÁM dlouhodobý pronájem pěkného bytu v Brně. 
Může být i zařízený. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 739 854 956
HLEDÁM BYT NA KOUPI, děkuji za nabídku. RK nevolat. T: 722 659 544
HLEDÁME ke koupi dům v Řečkovicích, finance máme z prodeje bytu.
Děkujeme za nabídku. 721 195 819
BYT v Brně nebo i za Brnem, max. 25 km.  HLEDÁM. T: 739 826 409
INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998

Redakční plán zpravodaje ŘEČ
na roku 2017

Pro naše pravidelné přispěvovatele uvádíme plán redakčních uzávěrek
na rok 2017:
Vydání zpravodaje uzávěrka
únor 20. 1.
březen 17. 2.
duben 17. 3.
květen 21. 4.
červen 19. 5.
červenec + srpen 16. 6.

Vydání zpravodaje uzávěrka
září 18.  8.
říjen 15.  9.
listopad 20. 10.
prosinec 16. 11.
leden 2018 8. 12.

Placená inzerce



Sportovní program na LEDEN:
Městská hala míčových sportů – Vodova:
Basketbal – ŽBL

7. 1. KP Brno : Slovanka Ml. Boleslav 16:30 hod.
21. 1. KP Brno : Chance Strakonice 15:30 hod.

Středoevropská liga CEWL
11. 1. KP Brno : Eisvogel USC Freiburg 17:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz (nová hala)

Volejbal – Extraliga žen
21. 1. VKKP Brno : Přerov 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz (nová hala)

Florbal – Extraliga mužů
15. 1. Bulldogs Brno : Chodov 17:00 hod.
29. 1. Bulldogs Brno : Kladno 17:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz (nová hala)

Futsal – 1. liga mužů
6. 1. RK Helas Brno : Hradec Králové 19:30 hod.

18. 1. RK Helas Brno : Sparta Praha 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz (nová hala)

TIP MĚSÍCE: 
Středoevropská liga žen – CEWL
11. 1.2017 – 17:30 hod.
KP Brno (ČR) : Eisvogel USC Freiburg (Něm.)
Hala Vodova, Brno-Královo Pole

Rozhodující zápas o postup do Final Four!

Richard Foltýn, 
zastupitel, 

předseda komise sportu

Kam vyrazit za sportem?

SPORT

SPORTOVEC 
MČ BRNOŘEČKOVICE
A MOKRÁ HORA 2016

NOMINACE

Vyhlášeny jsou tyto kategorie:

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

Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocenění 10 jed-
notlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři, 5 družstev a jeden absolutní vítěz,
který se v měsíci březnu 2017 stane Sportovcem roku 2016 naší
městské části.

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 konce
měsíce ledna 2017 na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz nebo
stancl@reckovice.brno.cz.

Nově také můžete využít speciální webovou stránku
www.sportovecreckovic.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu
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KULTURA

V únoru za bílými víny
z Dunajovských kopců

Hned na začátek tohoto pozvání řečnická otázka: z Dunajovských nebo
Dunajovických kopců? Obojí je možné. Mapy označují tento kopcovitý pás
území, dlouhý necelých 10 km, mezi obcemi Brod nad Dyjí až po Březí, ležící
u samých hranic s Rakouskem, jako Dunajovické kopce či vrchy. Vlastní
kopce jsou národní přírodní památkou, na jejich úpatí a v navazujícím okolí
se rozkládají známé vinice, dávající skvostná bílá vína.

Skupina zdejších 12 vinařství vytvořila před pár lety spolek Dunajovské
kopce a s tímto značením se prezentuje i na webových stránkách. Náležejí
k podoblasti Mikulovské. Jenomže číst si o vinařích a vínu je něco jiného
než spolu s odborným slovem znalců i vína okoštovat. 

Léta kontaktů s jedním z dolnodunajovických vinařů panem Jiřím Zámeč-
níkem, které přerostly v osobní přátelství, mě vedly k zahájení nové etapy
představování moravských vín – po jednotlivých významných lokalitách.
Podobné spolky jako ten dunajovský vznikly za poslední roky i jinde. Vždycky
náležejí do některé ze čtyř moravských podoblastí, nicméně jejich specifické
lokální mikroklima a místní podmínky pro výrobu vín z nich vytvářejí své-
bytnou entitu.  

Na setkání se špičkovými vinaři z Dunajovských kopců a jejich produkty,
které proběhne ve čtvrtek 23. února v 17 hodin ve velkém sále řečkovické
radnice, přijměte již nyní pozvání pořadatele, jímž je opět výbor pro národ-
nostní menšiny našeho ZMČ.

Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny


