
Adventní koncert  
v kostele sv. Vavřince
MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora ve  spolupráci  

s  uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE pořádá 
adventní koncert v řečkovickém kostele sv. Vavřince dne 
12. 12. 2017 v 18.00 hod.

Se svým repertoárem vystoupí Duo Lyriko ve  složení 
Magdalena Graffová a  Štěpán Graffe (oba hrají na  hous-
le), které doplní Šárka Pilátová na cembalo.  Zazní sváteč-
ní skladby italského baroka. Slovem bude provázet nám 
všem již známý pan Milan Klapetek.

Všichni jste srdečně zváni. 
JUDr. Jana Otevřelová

ČÍSLO 12.,  ROČNÍK XXVI 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

PROSINEC 2017

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

Řečkovický 
 vánoční strom

KDY: 11. 12. 2017 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

Vážení a milí spoluobčané,
máme zde prosinec, blíží se vánoční svátky a s nimi konec roku. Dovolte mi proto, abych 
vám popřál co nejpříjemnější prožití adventu, Vánoc a zdařilý vstup do roku nového.  
Nechť se vám podaří si toto období užít, ideálně v klidném duchu, se svými blízkými. 

Váš Marek Viskot, starosta

Vánoční slovo starosty
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2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá

v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148

v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova 

v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Horácké nám.

v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117-191 lichá

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá, 27, 27a Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka

v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253

v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 199, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59 
pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76 
  

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2014 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. 1. 2018  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
 dne 13. 1. 2018  od  8.00 hodin do 14.00 hodin

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato volba uskuteční dne 26. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dny volby.

V Brně dne 10. 11. 2017
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Podzimní úklid od spadaného listí v MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora

Říjen a  listopad přináší každoročně období podzimních prací a úklidu 
v  ulicích a  na  veřejných místech. Jedním z  hlavních faktorů ovlivňujících 
způsob úklidu je spadané listí. Protože jsme si vědomi, že ne vždy se daří 
úklid ploch zeleně přesně podle Vašich i našich představ, dovolte mi, vážení 
spoluobčané, několik poznámek a postřehů k této problematice. 
■ Podzimní výhrab a úklid ploch sídlištní a parkové zeleně od spadané-

ho listí byl zahájen již v druhé polovině října. Od této doby se z těchto 
ploch, které jsou ve správě městské části, opakovaně odstraňuje spada-
né listí v závislosti na počasí a intenzitě opadu listí z jednotlivých druhů 
stromů. V rámci tohoto podzimního výhrabu je spadané listí odstraňo-
váno z ploch zeleně, chodníků a ostatních zpevněných ploch v sídlištích 
a parcích. V současné době je většina spadaného listí z ploch zeleně od-
straněna a finální dočištění a předání ploch zeleně bude probíhat v ter-
mínu stanoveném do  15. 12. Podzimní úklid od  spadaného listí patří 
co do náročnosti a rozsahu prací k nejnáročnějším činnostem, které se 
při údržbě zeleně provádí, a téměř vždy je komplikován zhoršujícím se 
podzimním počasím. 

■ Zvlášť je prováděno na  místních komunikacích (vozovkách a  parkovi-
štích) - vyjma vozovek v  trasách linek MHD - podzimní čištění od  listí 
s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Čištění vozo-

vek proběhlo od 13. do 21. 11. v nejzazším možném termínu z hlediska 
zhoršujících se klimatických podmínek, souvisejících s nástupem zimní-
ho období a každoročně proměnlivého průběhu a intenzity opadu listí 
ze stromů. Současně s čištěním vozovek proběhl úklid od listí i na sou-
běžných chodnících. 

■ Pásy zeleně mezi vozovkami a  chodníky v  mnoha případech nejsou 
ve správě městské části, která proto jejich úklid od listí nezajišťuje. Sta-
rá se o ně společnost Brněnské komunikace. Koordinaci úklidu v tomto 
případě komplikuje několik faktorů, jako jsou rozdílní dodavatelé služeb 
sjednaní Brněnskými komunikacemi, a odlišně nastavená kritéria a ter-
míny prováděných prací. V  příštím roce se budeme snažit s  dostateč-
ným předstihem efektivněji zkoordinovat průběh úklidu listí zajišťova-
ného jednotlivými dodavateli. 

■ Nepříjemnou komplikací při úklidu listí představovalo několik větr-
nějších dnů, které nastaly na přelomu října a  listopadu, zejména vich-
řice  29. 10. způsobila nemalé komplikace. Na  několika místech došlo 
k odlomení větví ze stromů nebo k jejich úplnému vyvrácení. Následky 
této vichřice bylo nutné přednostně odstranit. 

Uvedená fakta určitě nemají být alibistickou výmluvou na některé 
rezervy, které ve  výše popsaných činnostech stále existují. Jde nám 
spíše o to, abychom celý proces úklidu upřesnili a dali Vám na vědomí, 
že se i touto problematikou zabýváme, její průběh a úspěšnost vyhod-
nocujeme a  každoročně se snažíme o  zlepšení a  zefektivnění úklidu 
v celé naší městské části.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám alespoň touto cestou, 
popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků, 

 hodně štěstí a zdraví do roku 2018.

 Mgr. René Černý, místostarosta 

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 43. schůzi 8. listopadu 2017 rada:
•	 vzala	na vědomí	předběžný	návrh	 rozpočtu	MČ	Brno-Řečkovice	

a Mokrá Hora na rok 2018,
•	 schválila	termíny	sňatků	v roce	2018:	23.	2.,	16.	3.,	6.	4.,	28.	4.,	18.	5.,	

8. 6., 23. 6., 14. 7., 18. 8., 1. 9., 21. 9., 7. 12., 
•	 schválila	 smlouvu	o vzájemné	propagaci	 s KOMETOU	GROUP,	a.	

s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy 
obou smluvních stran v sezóně 2017/2018 v rámci projektu „Děti 
dětem – Kometa městu“,

•	 schválila	smlouvu	o Roznášce	informačních/propagačních	materi-
álů s Českou poštou, s. p., na zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ, 

•	 schválila	 jako	 nejvhodnější	 nabídku	 na  plnění	 zakázky	„Rekon-
strukce elektroinstalace ZŠ Horácké nám. 13 v Brně-Řečkovicích, 
pavilony B a  E“ nabídku předloženou uchazečem ERDING, a. s., 
a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Zprávy ze zasedání městské rady Oznámení o uzavření úřadu
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  

bude dne 27. 12. 2017 z provozních důvodů uzavřen.
JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi a  ce-

lému ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za dosavadní přízeň, 
zvláště za každoroční dotace pro naši pobočku knihovny na Ko-
laříkově ulici. Díky jim můžeme doplnit náš fond nad rámec cen-
trálního nákupu o zajímavé tituly z naučné literatury i beletrie 
a také o CD s mluveným slovem. Tyto tituly lehce poznáte – jsou 
opatřeny nálepkou se znakem naší městské části. Část této do-
tace využíváme k  podpoře dětského čtenářství, financujeme 
z ní materiály pro výtvarné aktivity s dětmi a nakupujeme pro 
ně drobné dárky do soutěží.

Děkujeme také všem čtenářům, že k  nám stále chodí i  na-
vzdory zhoršenému přístupu při současné rekonstrukci prosto-
ru před knihovnou. Velice si toho vážíme.

Vaše knihovnice 
Jana Paculová a Šárka Ondrušková

Trikralova
sbirka2  18 2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ

 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 
koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18
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Na kus řeči s Jitkou MANOVOU

Téměř všechno v  našem moderním světě se točí kolem peněz.  
Ty má na úřadě městské části na starosti vedoucí ekonomického od-
boru Ing. Jitka Manová. 

Čím jste si přála být jako malá? Předpokládám, že ekonomkou asi ne.

Jako malá jsem si přála být každou chvíli někým jiným, jednou 
prodavačkou, jindy paní učitelkou nebo doktorkou, prostě taková ta 
klasická povolání.

Jak byste jednoduše popsala činnost Vašeho odboru?

Ekonomický odbor zabezpečuje vedení účetnictví městské čás-
ti dle platné účetní osnovy, metodicky zabezpečuje inventarizaci 
majetku, vyhotovuje statistické výkazy, plní úkoly v  oblasti státní 
správy a  samosprávy. Každoročně sestavuje rozpočet v  souladu se 
zákonem o  rozpočtových pravidlech územně správních celků, kon-
troluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím schválenému roz-
počtu na příslušný kalendářní rok, připravuje vypořádání finančních 
prostředků přijatých jak ze státního rozpočtu, tak i z rozpočtu města 
Brna, sestavuje závěrečný účet městské části. Ve  stanovených ter-
mínech vypracovává zprávy o  plnění rozpočtu a  předkládá je radě 
městské části a  zastupitelstvu městské části a  také finančnímu vý-
boru, včetně návrhu na usnesení, dává návrhy na odstranění případ-
ných zjištěných nedostatků.

I když jsme středně velká městská část, náš roční rozpočet je kolem 
100 milionů korun. To je velká odpovědnost, hlídat takový rozpočet. 
Tolik peněz ale pohromadě asi nikdy nebude. Jak to vlastně funguje, 
kolik je účtů a jak se s těmi penězi vlastně pracuje?

V návrhu rozpočtu na příslušný rok jsou příjmy městské části tvo-
řeny příjmy daňovými, nedaňovými, kapitálovými a přijatými transfe-
ry (dotacemi) ze státního rozpočtu a z rozpočtu města Brna. Daňové 
příjmy jsou tvořeny daní z příjmu právnických osob za obec, místní-
mi poplatky (za  psy, za  užívání veřejného prostranství) a  správními 
poplatky (např. rybářské lístky). Nedaňové příjmy tvoří např. příjmy 
z pronájmu nemovitostí nebo příjmy z poskytování služeb a výrobků. 

Výdaje městské části tvoří běžné (provozní) výdaje a  kapitálové 
(investiční) výdaje. Z  běžných výdajů jsou hrazeny především vý-
daje na  čištění a  opravu komunikací, chodníků, odstavných ploch, 
na údržbu zeleně, odstranění havárií, čištění kanalizace, nákup služeb 
v souvislosti s konáním kulturních akcí (Vavřinecké hody, koncerty, 
výstavy). Z  kapitálových výdajů jmenujme letos především výdaje 
na rekonstrukci zdravotechnické instalace a elektrorozvodů v pavilo-
nech D + E základní školy Novoměstská, rekonstrukci bytových jader 
v bytových domech Žitná a Novoměstská, revitalizaci ploch před ná-
kupním centrem Vysočina nebo na revitalizaci zpevněných ploch při 
ul. Terezy Novákové – na konečné zastávce tramvaje č. 1.

Městská část zřídila u  Komerční banky 3 běžné účty - příjmový,  
výdajový, účet vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodář-
ství) a tři bankovní účty typu fondů. Bankovní účet pro veřejnou sbír-
ku představuje účet na shromažďování dobrovolných peněžitých pří-
spěvků za účelem ochrany kulturních památek a tradic – na obnovu 
a úpravu historického areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora. 

Celkové příjmy a výdaje musí být vyrovnané, pokud příjmy jsou 
vyšší než výdaje, lze tyto finanční prostředky zapojit do výdajů v příš-
tích letech, pokud výdaje budou vyšší než příjmy, je nutné zdroje  
doplnit z naspořených finančních prostředků minulých let. 

Vzpomínám na  jednu ředitelku menší městské příspěvkové 
organizace, která přetáhla výdaje rozpočtu o milion korun a ještě si 
divila, že z toho má problémy. Myslíte, že by se mohlo něco takového 
stát i u příspěvkovky v naší městské části?  

Naše městská část zřídila sedm příspěvkových organizací –  
Mateřskou školu Měřičkova, Mateřskou školu Novoměstská,  
Mateřskou školu Kárníkova, Mateřskou školu Paraplíčko na ulici Tu-
maňanově, Mateřskou školu Škrétova, Základní školu Novoměstská 
a Základní školu Horácké nám. Příspěvkové organizace každoročně 
předkládají zřizovateli svoje finanční plány (jedná se o plán výnosů 
a  nákladů včetně doplňkových činností) včetně návrhu příspěvku 
od zřizovatele. Finanční plány jsou osobně konzultovány s ředitelem 
a  ředitelkami škol s  ohledem na  výši potřebných oprav, spotřebu 
energie a potřebu nákupu drobného dlouhodobého majetku. Schvá-
leným finančním plánem (rozpočtem) se řídí financování jednotli-
vých činností příspěvkových organizací.

Jaký máte názor na způsob rozdělení daňových příjmů mezi městem 
a městskými částmi, dalo by se to podle Vás dělat nějak lépe? 

Rozpočtové určení daní pro obce zaznamenalo v  nedávno vyšší 
procentuální podíl na sdílených daních. Myslím si, že obce, případně 
městské části samy nejlépe vědí, kam finanční prostředky investovat, 
jaká je priorita občanů dané lokality. Velice oceňuji, že na  začátku 
roku 2017 město Brno spustilo první ročník projektu „Dáme na vás“, 
v  rámci kterého mohli občané města rozhodovat o  části rozpočtu. 
Brno je tak prvním statutárním městem v České republice, které za-
vedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni.

Pro první ročník participativního rozpočtu vyčlenilo město část-
ku 20 milionů korun. Protože jeden projekt může stát maximálně  
2 miliony korun, znamená to, že bude realizováno nejméně 10 pro-
jektů.

Každý občan města Brna mohl podávat své návrhy, co za danou 
částku zrealizovat. V listopadu tohoto roku tak občané města v hlaso-
vání rozhodli, které projekty město zrealizuje. Participativní rozpočet, 
který je jedním z projektů vznikajících v rámci konceptu Chytré Brno, 
se snaží vtáhnout občany města do rozhodování o veřejných finan-
cích a podpořit rozvoj občanské společnosti.

Lidová moudrost praví, že kovářova kobyla chodívá bosá. Máte 
pro své úspory stanovené optimální portfolio, které pravidelně 
vyhodnocujete, nebo máte všechno na běžném účtu?

Samozřejmě část svých úspor mám rozloženou do různých aktiv 
včetně penzijního připojištění a investičního fondu, část na běžném 
účtu k okamžitému použití.

Čím se bavíte, když zrovna nespravujete finance naší městské části?

Mám ráda procházky se psem v okolí Brna, ráda cestuji a pozná-
vám krásy nejenom naší vlasti, ale i zahraničí. 

Díky za rozhovor, jak tak na něj koukám, je jako podle účetní osnovy. 
Přeji Vám hodně energie do další práce, ať Vám pasují všechna čísla 
v rozpočtu. Protože máme prosinec, přeji Vám i krásné Vánoce a vše 
dobré do nového rozpočtového roku.

S Jitkou Manovou si povídal Oliver Pospíšil
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PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ, 
ŠTRÚDLOVÁNÍ A DOBROČINNÝ 

BAZÁREK
Podzimní  odpoledne 10. října se v naší mateřské škole na Kární-

kově uskutečnilo další tvořivé a degustační setkání všech rodičů a je-
jich dětí. Na tato setkání se vždy těšíme. Prožijeme příjemně strávené 
odpoledne a zároveň si  pochutnáme na dobrotách, které připravily 
naše paní kuchařky a rodiče.

Letošní setkání bylo kromě podzimního tvoření obohaceno o sou-
těž o  nejdelší štrúdl. Odborná porota v čele s hlavní kuchařkou již 
od rána s metrem pečlivě přeměřovala v jednotlivých třídách přine-
sené štrúdly od dětí z celé mateřské školy. Celkově bylo naměřeno 
téměř 21 metrů vynikajících štrúdlů, vítězem se ale staly jednoznač-
ně všechny čtyři třídy. Všichni dostali pochvalu a každá třída diplom 
skřítka Štrúdlíka. Součástí akce byl i dobročinný dýňový bazárek. Díky 
Vám, rodičům, se vybrala na léčbu Elišky Trmačové z Velkých Opato-
vic částka 2 451 Kč, která bude použita na rehabilitační léčbu dětské 
mozkové obrny této holčičky v lázních Klimkovice. Těšíme se na další 
podobná setkání.

Školní žákovský parlament 
na ZŠ Novoměstská

Od září začal na naší škole pracovat nově zvolený žákovský parla-
ment. Dva zástupci z 3. – 9. tříd, zvolení třídním kolektivem, se pravi-
delně setkávají, aby se radili a domlouvali na spoluúčasti při organiza-
ci života školy. Práce žákovského parlamentu je zaměřena na všechny 
účastníky školního života včetně dospělých a  také na všechny pro-
story ve škole i mimo školu. Vzájemná komunikace mezi žáky, učiteli 
a vedením školy je zde velmi důležitá.

Při práci s žákovským parlamentem vycházím z představy, že školu 
je možno vnímat jako malou obec, kde je nutné uplatňovat model 
demokracie v praxi. Nejen si na demokracii hrát, ale brát žáky jako 
partnery. Myslím si, že efektivnější a přínosnější pro žáky je demokra-
cii zažívat v praxi, než se o ní jen učit.

Práce žákovského parlamentu je založena na plánování, týmové 
spolupráci, rozvoji vzájemné komunikace a též na odpovědnosti ka-
ždého člena za svoji roli v  týmu. Žáci zde mají možnost vyjadřovat 
nejen názory své, ale také postoje třídního kolektivu, který zastupují, 
je zde prostor k naslouchání námětům, návrhům a k realizaci pláno-
vaných akcí.

Role dospělého – koordinátora žákovského parlamentu - je učit 
členy tohoto týmu správnému postupu při realizaci malých či větších 
akcí a  projektů, motivovat jejich úsilí. Pedagog zde vystupuje jako 
rádce a partner.  Je důležité nechat odpovědnost za průběh a výsle-
dek na žácích, neboť jen při plnění úkolů se ukazuje fungování týmu, 
vzájemná komunikace a slabiny. Myslím si, že tento způsob spoluprá-
ce vede k rozvoji osobnosti žáka, ke zvýšení odpovědnosti, k pocitu 
sounáležitosti se školou a  ke  zlepšení vzájemné komunikace mezi 
žáky, učiteli a vedením školy. 

Své přednosti a slabiny si členové parlamentu měli možnost ověřit 
již v  říjnu při realizování Hudební soutěže pro 4. - 9. třídu, v soutě-
ži v morseovce pro 2. - 5. třídu a Halloweenské oslavy. Parlament již 
připravuje vánoční turnaj ve volejbale pro žáky a pedagogy, Světový 
den pozdravu a výtvarnou soutěž ke Dni poštovní známky. Nápadů 
je více, ale není důležitý počet akcí a projektů, ale cesta, během níž se 
žáci i poučí z chyb. Stejně jako v životě.

Podpora pedagogů a vedení školy je při podílení se žáků na živo-
tě školy jedním z hlavních předpokladů, které vedou k pozitivnímu 
a otevřenému prostředí školy. 

Mgr. Pavlína Dubanská, vedoucí školní družiny

Děkujeme…
Jistě známe mnoho lidí, kteří dělají vše pro své blaho a finanční 

zajištění. Méně je však těch, kteří nelitují svého času a námahy pro 
potěšení druhých.

Letos jsem měla možnost zástupce druhé skupiny potkat dvakrát 
– a vždy jsem před nimi hluboce smekla. Poprvé koncem září, kdy tří-
denní putování pro asi 90(!) lidí zajistili řečkovičtí Pavel Olbrich a Mo-
nika Matalová. A že to nebylo jednoduché si umí asi představit každý, 
kdo něco podobného chystal třeba jen pro desítku svých kamarádů. 
A že se to povedlo!

A podruhé: v neděli 5. 11. nám zájemcům o kulturu předvedla vý-
sledky svého snažení Řečkovická třináctka pod režijním vedení Katky 
Svobodové. Dobrovolní herci, ale i hudebníci, osvětlovači, nápověda 
a spousta dalších strávili mnoho dnů (například den před premiérou 
10 hodin v kuse) nácvikem obrazu z dějin národa českého “Dívčí vál-
ka aneb Vlasta kopla Vlastu“.

Dvakrát plný sál řečkovické sokolovny včetně desítek dětí nadše-
ně tleskal – a to je vlastně jedinou odměnou těm obětavcům, kteří 
nám připravili pěkné nedělní odpoledne. Protože to je už několikáté 
divadelní představení, můžeme se snad těšit i do budoucna.

A hlavně – díky Vám všem!  
                                           Jedna ze spokojených divaček 

 Jana Šimonovská

Na řadě je vinařská podoblast 
Slovácko

Podobně jako letos navštívíme s výborem pro národnostní men-
šiny počátkem roku 2018 další významnou moravskou vinařskou 
podoblast – Slovácko. Vinná réva, bílé i červené odrůdy, se zde pěs-
tuje od nepaměti a vína z nich vyrobená patří k těm nejoblíbenějším. 
Pozvání do Řečkovic tentokrát přijali vinaři z Kyjova a blízkého okolí. 

Setkání nad víny ze Slovácka se uskuteční 1. února 2018 v 17 ho-
din ve velkém sále řečkovické radnice. Poznačte si termín do kalendá-
ře, v lednovém zpravodaji o přednášce napíšeme více.

RNDr. Ivan Koláčný 
předseda výboru pro národnostní menšiny

Program přednášek na I. čtvrtletí 2018                      
Klub seniorů Mokrá Hora v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11

10. leden v 16:00 h. Čefelín Jiří – Jordánsko, Egypt
24. leden v 16:00 h. Mgr. Klementová Lollok Marie – Korsika
7.  únor v 16:00 h. Ing. Charvát Jiří – Mexiko
21. únor v 17:30 h. Ing. Novák Jaromír – Alpy blízké i vzdálené
7.  březen v 16:00 h. Čefelín Jiří – Santiago de Compostela
21. březen v 16:00 h. Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. – Himalájské 
 království Bhútán
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ZUMBABwE S KláRKOU: úterý 17:30-18:30 
cena: 1000 Kč/pololetí
Hodina plná zumby, zábavy, her a dalších tanečních stylů, 
např.: aerobic, hip hop, salsa, merengue, reggateun, mambo, 
jive, ča ča, bachata a mnoho dalších.
Informace: K. Navarová, tel. 776 039 028,  
frikulin@helceletka.cz

CViČENí PRO SENiORy: pátek podvečer, 
cena: 600 Kč/pololetí
Cvičení je vhodné pro všechny seniory, kteří se chtějí udržet  
v kondici. Náročnost cviků je nízká a jejich provedení je  
jednoduché. Cvičení rozvíjí schopnost ovládání, umožňuje 
poznávání hranic svého těla a zlepšuje kondici a sílu cvičence. 
Také zlepšuje motoriku, propojení hemisfér a bezpečně  
stimuluje nervovou soustavu.
Lektor: Jiří Cupák, email: fpbrno@email.cz, tel. 775 174 463

DílNiČKA PRO MAMiNKy: 8. 12. pátek, 15:00-19:00 h.,  
cena 80 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě. 
Ozdoby z ovčího rouna, plsti i látek – zábavné šití a plstění. 
Program je zajištěn i pro děti. 

SlADKá ADVENtNí DílNA -  cukroví na poslední chvíli:  
15. 12. pátek, 16:00-19:00 hodin,
cena 150 Kč/dospělý, 50 Kč/dítě. 
Vyzkoušíme nové recepty, zdravé varianty cukroví,  
ale i klasické perníčky nebo vanilkové rohlíčky.  
 
VáNOČNí lADěNí S KlUBEM FRiKUlíN: 21. 12. čtvrtek,  
čas 9:00-12:00 hodin, cena 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě.
Koledy, zdobení stromečku, pečení vánočky, vánoční punč  
a dárečky na poslední chvíli.

Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz
Zuzana Červinková, 721 079 626, cervinkova@helceletka.cz

PŘíMěStSKý táBOR DOBRODRUZi 

Termín od 2. 2. 2018 do 9. 2. 2018, 7:30 až 16:30 hodin
Tábor je prodloužen o pátek 2. 2. - pololetní prázdniny. Na tá-
bor se můžete hlásit i na jednotlivé dny. Cena od 300 Kč/den. 
Čeká nás výlet do Kostkolandu, největší legoherny v ČR, a mu-
zea Lega v Praze (výlet do Prahy s příplatkem 300 Kč na dítě 
za dopravu a vstupné) a další výlety. Dále je na plánu  
tvořivý den a kuchařský den, šifrovačky, den s deskovými 
hrami, výlet do Technického muzea a VIDA!parku.
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Jarní prázdniny 7. 2. – 9. 2. S EMOJI na cestách 
(středa-pátek) 
Pojedeme vlakem na výlety s programem do Boskovic a Žďáru 
nad Sázavou, také se podíváme do zábavního vědeckého 
parku VIDA!, ale hlavně si vyrobíme nějaké emoji, ať už z látky, 
vlny, těsta nebo papíru. Dle odjezdu vlaku sraz cca 7.15 – 8.00, 
návrat v cca 16.00 hod. Cena: 1150 Kč (zahrnuje vstupné  
a program, obědy, jízdné do Žďáru, tvoření)
Info: Šárka Lokajová, tel. 606 110 970,  
e-mail: kominicek@helceletka.cz
Přihlášky: http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/ 
kominicek/is/tabory

DDM Helceletka
Pobočka FRiKUlíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

Srdečně zveme na naše akce:
VáNOČNí DílNy, sobota 16. 12., od 9:30 do 12 hod. 
Přijít můžete klidně i později (nejpozději hodinu před koncem), 
budeme střídat činnosti. Děti mladší 5 let v doprovodu rodičů.
Program: krabička ve tvaru hvězdy, zdobená třpytivými kamínky, 
svíčka  z včelího vosku, ozdobné dárkové tašky, visačky, přáníčka, 
novoročenky, ozdoby na stromeček.
Platí se podle počtu výrobků. Můžete si vybrat a vyrobit, co se vám 
bude líbit a co se třeba bude hodit jako dárek. 
Orientační cena 1 výrobku nebo sady přáníček 40 Kč.
Je potřeba se na akci předem přihlásit na výše uvedeném kontaktu. 

POlOlEtKy S tOČENíM NA KRUHU, pátek 2. 2. 2018, 7:30–16 hod.
Jednodenní akce pro školní děti o pololetních prázdninách  
s točením na kruhu a tvořivými činnostmi, vařením a procházkou 
venku dle počasí. Cena: 400 Kč. Je nutno se předem přihlásit.  
Akce proběhne od 4 nahlášených zájemců. 

PŘíMěStSKý táBOR O JARNíCH PRáZDNiNáCH, 5. 2. - 9. 2. 2018, 
7:30–16 hod.
Pro zájemce více na našem webu.  
Cena: 1400 Kč/týden. Je nutno se předem přihlásit.  
Proběhne od 5 nahlášených zájemců. 

DDM Helceletka
Pobočka DOMiNO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz 
www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 

Halloween na Uprkově
Halloween party na Uprkově, odloučeném pracovišti ZŠ Horácké 

náměstí, pořádaná pro žáky 4. tříd, je již tradiční a oblíbená akce. Sešli 
jsme se 2. listopadu  2017.

V 17 hodin se škola zaplnila všelijakými čaroději, duchy, černými 
kočkami, příšerkami, kostlivci i mumiemi a bylo vidět, že děti i rodiče 
si dali na výrobě strašidelných oblečků velmi záležet.

Zahájili jsme strašidelnou písničkou „What‘s in the house?“ a pak 
jsme děti rozdělili do čtyř skupinek, které putovaly po  jednotlivých 
dílničkách. Každý si tak mohl vyzkoušet namalovat obrázek na tričko 
nebo vyrobit kostlivce z papíru. Každý rok se také hodně nasmějeme 
u  typické halloweenské hry – Bobbing for Apples, při níž se podle 
anglické tradice ústy vytahují jablíčka z vody bez pomoci rukou. A na-
konec ti nejstatečnější sami prošli stezkou odvahy, někteří šli raději 
s  kamarádem, ale nakonec prošli všichni a  ještě vyplnili anglickou 
křížovku.

Jak je vidět z fotografie, kdo se zúčastnil, neprohloupil!      
  Jana Gregorová
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Nový pivovar „vyrostl za humny“

Horácké náměstí a zahraniční výjezdy

Jen pár metrů od  pomyslné hranice katas-
trálního území Řečkovic a  Medlánek (konkrétně 
na ulici Kytnerova 5) vznikl nový minipivovar. Pod 
vzkříšenou značkou Moravia se zde vyrábí spodně 
kvašená piva, která se pod tímto jménem v Brně 
vařila naposledy v  první polovině 20. století. Za-
jímavostí je, že tentýž objekt ještě donedávna 
sloužil k  výrobě potravinových doplňků firmy 
VALOSUN, která byla jedním z hlavních partnerů 
královopolských basketbalistek. Možná i  proto 
se slavnostní tiskové konference k  zahájení pro-
vozu zúčastnila současná hráčka KP Brno a české 
reprezentace Edita Šujanová, která se po  právu 
(pivo jí velice chutná) stala jednou z  tváří místní 
provozovny.

Nová pivovarská skupina chce jít vstříc všem 
typům restaurací. Celé spektrum svých piv, tedy 
zejména Jošt 10, Petrov 12 a speciál Rathaus 11, 

bude nabízet celoročně a  ve  špičkové kvalitě, se 
servisem na úrovni velkých pivovarů, avšak s chutí 
řemeslného piva. Provozovna v Brně-Medlánkách 
má v  současné době kapacitu 6000 hektolitrů 

piva ročně, s předpokládaným zvýšením na 9000 
hektolitrů v  příštím roce. Tím by se medlánecký 
pivovar stal jedním z  největších minipivovarů 
v  regionu. Nyní probíhají jednání s  hostinskými 
také v naší městské části, tak doufejme, že některé 
z uvedených piv brzy ochutnáme i v Řečkovicích 
či Mokré Hoře. 

Do té doby mohu čtenářům našeho zpravoda-
je doporučit alespoň procházku do  minipivovar-
ské vzorkovny nebo akci „OTEVŘENÁ VRATA Mora-
via“ v sobotu 9. 12., kdy budou prostory pivovaru 
otevřeny veřejnosti s komentovanou prohlídkou, 
ochutnávkou piv a  nabídkou pivních gastrono-
mických specialit.

Richard Foltýn, zastupitel MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora, spokojený účastník slavnostní 

tiskové konference k otevření pivovaru

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER v sále školy 
6. prosince v 18.00 hodin

Adventní koncert 
 v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 

10. prosince v 16.30

VÁNOČNÍ KONCERT  
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích 

13. prosince v 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce 
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách 

19. prosince v 18.00

Akce ZUŠ V. Kaprálové  v měsíci prosinci 2017:

5. 12. v 18 hod., sál školy 
MiKUláŠSKý KONCERt

21. 12 v 18 hod., Besední dům 
VáNOČNí KONCERt

Srdečně zve 
  Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace

Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Říjen na naší škole se nesl v duchu zahraničních výjezdů. Nejprve proběhl 
již tradiční výjezd do Vídně, poté následovala první ze dvou návštěv v rámci 
výměnného pobytu se školou ve Španělsku.

Exkurze do Vídně aneb Účastníci zájezdu z Horáckého
K měsíci říjnu na Základní škole Horácké náměstí neodmyslitelně patří vý-

let do Vídně. O návštěvu tohoto císařského města je mezi žáky velký zájem. 
Důvodů mají žáci hned několik. Celý den shrnulo v pár větách několik účast-
níků tohoto zájezdu.

„Když jsme dorazili do  Vídně, začali jsme tento úžasný den prohlídkou 
zámku Schönbrunn, kde většinu svého života strávila Marie Terezie, která 
měla 16 dětí. Po  prohlídce zámku jsme si prošli zámecké zahrady a  potom 
jsme šli do zoologické zahrady. Po okouzlující prohlídce jsme museli projít kus 
města, abychom se dostali k zimnímu sídlu Habsburků. Nakonec jsme se do-
stali ke všemi očekávanému cíli dnešního dne. Dojeli jsme do Prátru plného 
kolotočů a jiných atrakcí. Upřímně řečeno, nám to přišlo trochu jako trénink 
pro kosmonauty. Celý výlet se nám moc líbil a chtěli bychom za něj poděkovat 
všem učitelům, kteří tam s námi byli.“

Cesta zpět do Brna nebyla také ledajaká. Holkám se totiž podařilo rozez-
pívat celý autobus.

Výměnný pobyt Brno – Sodupe (Španělsko)
V týdnu od 15. do 22. října naše škola absolvovala první část výměnného 

pobytu se španělskými studenty. Do  tohoto projektu je zapojeno celkem 5 
brněnských škol, z naší školy se jej účastní 5 žáků.

V neděli jsme netrpělivě čekali na přílet studentů a jejich učitelek. První se-
tkání proběhlo úspěšně, všichni si našli svého „výměnného kamaráda“ a spo-
lečně s rodiči se vydali do svých domovů.

Během celého týdne nás všechny čekal bohatý program. V  pondělí žáci 
navštívili naši školu, byli přivítáni vedením školy a učiteli. Na uvítanou jsme 
pro ně také přichystali vystoupení našich skvělých zápasníků, po kterém ná-
sledovala prohlídka školy a návštěva několika hodin angličtiny. Úterní den za-
čal srazem na hlavním nádraží, odkud jsme se společně i s ostatními školami 
vydali na výlet do Prahy. Bylo krásné, skoro letní počasí, tak se nám výlet vý-
borně vydařil. Kromě pražské architektury byli Španělé nadšení z nákupního 
centra Palladium.

Ve středu jsme s našimi žáky a jejich španělskými kamarády vyrazili na řeč-
kovickou radnici, kde nás přivítal pan starosta, povídali jsme si o  naší škole 
a o škole v Sodupe, měli jsme také možnost prohlédnout si obrazy známého 
malíře Jana Hrušky. Poté nás čekala procházka v centru Brna.

Čtvrtek byl asi nejakčnějším dnem, protože jsme změřili své síly při hře la-
sergame, kterou jsme si všichni užili, a unavení jsme se vrátili do školy na oběd.

Poslední společný den nám zpestřilo VIDA centrum a víkend už byl v re-
žii rodin českých dětí, které pro Španěly připravily opravdu pestrý program. 
V neděli jsme si zamávali na letišti a už teď se těšíme na květen, kdy se zase 
my pojedeme podívat do španělského Sodupe. Věříme, že všechno proběhne 
tak hladce jako první část tohoto zajímavého projektu.

Magdaléna Filáková a Roman Růžička
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Petr Kostka a Zdeněk Plech v koncertu Vánoční rozjímání
Sbor Páně Církve československé hu-

sitské v Řečkovicích je místem, kde se pře-
devším konají každou neděli bohoslužby, 
vyučuje se náboženství a  pro děti je zde 
každé úterý a čtvrtek otevřen volnočasový 
klub Jonáš. Tento sbor je i zároveň místem, 
kde se uskutečňují kulturněmisijní akce 
v podobě koncertů, divadel či výstav. Jed-
nou z takových akcí jsou tzv. vánoční kon-
certy, které spojuje osoba Zdeňka Plecha, 
sólisty Národního divadla v Praze, který je 
od svého narození členem zdejší nábožen-
ské obce.  V  rámci těchto koncertů jsme 
mohli vidět a  slyšet např. Bohuslava Ma-

tuše, Martinu Kociánovou, Pavla Kamase, Magdu Vitkovou aj.
Jak patrno, stalo se zvykem, že v rámci těchto koncertů vystupují 

zajímaví hosté. Tento rok je to především člen Divadla na Vinohra-
dech Petr Kostka, kterého známe z  di-
vadelních představení, filmů i  televize. 
Na  filmovém plátně, v  televizi a  v  roz-
hlase se Petr Kostka objevuje již přes 
padesát let. Pro film byl objeven koncem 
50.  let, kdy ještě studoval na  DAMU re-
žisérem Jiřím Krejčíkem, který mu svěřil 
role ve  filmech Probuzení a  Vyšší princip. 
V roce 1960 získal angažmá v Městských 
divadlech pražských (1960–1974). Zde 
ztvárnil řadu postav temperamentních 
mladíků v  současném i  klasickém reper-
toáru (Řek Zorba, Rozhodně správná kou-

pel). V roce 1974 přešel do Národního divadla (1974–1994). Zde hrál 
už kromě lyrických postav i  komické a  charakterní role (Soud lásky, 
Naši furianti, Hamlet, Vévodkyně valdštejnských vojsk). Od roku 1994  je 
členem souboru Divadla na Vinohradech. Své herecké kvality potvr-
dil na příklad i v televizním seriálu Četnické humoresky, kde ztvárnil 
postavu velitele pátračky Šiktance. V  roce 1989 byl oceněn titulem 
zasloužilý umělec. V roce 2003 pak získal Cenu Thálie za roli Hermana 
ve hře Smíšené (po)city a v roce 2004 za celoživotní mistrovství v da-
bingu Cenu Františka Filipovského. 

Svým uměním vedle Zdeňka Plecha obohatí koncert doc. Jan Král 
ve hře na klavír a varhany a Mariana Ambrožová, posluchačka 2. roč-
níku JAMU, studující operní zpěv. 

Náš vánoční koncert chce přispět k navození vánoční atmosféry 
zbavené veškerého shonu, stresu. Chce být příjemným a obohacují-
cím střípkem, ze kterého se skládá skutečný význam Vánoc. Vánoce 
totiž mají být oslavou narození Spasitele, Pána Ježíše Krista. Znamená 
to odpoutat se od  různých dárků a darů, od stolů prohýbajících se 
pod množstvím jídla, a naopak se přimknout k hodnotám, které pe-
nězi nevyjádříme - totiž k lásce a pokoji. 

Koncert Vánoční rozjímání se bude konat ve Sboru Páně CČSH, 
Vážného 6 v  Řečkovicích v  pátek dne 22. 12. 2017 v  19:00 hod. 
V rámci koncertu zazní písně a skladby světových autorů a v umělec-
kém přednesu poklady z literárních děl.

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

Vratislav Jan Marša, farář CČSH 
spolek Verbum et musica

Setkání u pomníku padlých
V sobotu 28. 10. 2017 proběhlo na Palackého náměstí u pomníku 

padlých tradiční setkání u příležitosti vzniku Československa a spolu 
s  ním uctění obětí obou světových válek. Díky všem zúčastněným, 
kteří i přes sychravé počasí přišli položit věnec, zapálit svíčky a zazpí-
vat státní hymnu. 

Místní organizace KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora zve srdečně 
na setkání v příštím roce, kdy budeme stavit 100. výročí této události. 

Petr Roháček

NABÍDKA PRÁCE
ZŠ Novoměstská přijme do pracovního poměru:

➧ vyučenou kuchařku/ře, na plný úvazek
➧ uklízečku, úvazek 15 hodin týdně
Nástup od 1. 1. 2018.  
Kontakt: tel. 541321508, e-mail: kancelar@zsnovomestska.cz

Jitka Hrubá
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Restaurace	TUKAN,	Böhmova	1077/13,	621	00	Brno,
	tel.:	541	229	666,	email:	info@formanka.net,	www.tukan.cz

ÚTERÝ 5 PRO
DO

NEDĚLE 10 PRO 

Christmas

V sobotu 23. 12. od 18 hodin

Party

SILVESTR
V neděli 31. 12. 2017
- Silvestrovský raut
- Taneční parket s reprodukovanou hudbou
- Tombola s hlavní cenou LED TV
- Půlnoční přípitek
- Otevřeno 18:00 - ??:?? hodin
- Vstupné 350 Kč

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice.

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

INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998.

INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího 
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

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.

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu.

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

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz.

HODINOVý MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou 
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz.

VÁNOČNÍ STROMKY z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma,  
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160 - 200 cm, Tel: 702 909 454.

HLEDÁM byt v Řečkovicích nebo v Medlánkách Děkuji. T: 
731 353 351.

HLEDÁM ke koupi dům se zahradou, Řečkovice, Mokrá Hora 
apod… T: 732 219 013.

ZVEME VÁS do salonu KOSMETIKY v budově polikliniky  
v Brně-Řečkovicích, Vránova 172. Tel: 606 590 580,  
email: ik.kosmetika@gmail.com, www.facebook.com/ikkosmetika.

KOUPÍM Simsona 3000 Kč. Tel: 736741967.

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.

Doučuji/vyučuji angličtinu a francouzštinu v Řečkovicích, všechny 
věkové kategorie, vč. prázdnin dle domluvy. Mám VŠ vzdě-
lání v oboru +22 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel. 
775104820.

PŘÍJMEME PRACOVNÍKY NA HPP S INVALIDNÍM DŮCHODEM 
NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE STRÁŽNÝ A RECEPČNÍ PRO  
PRACOVIŠTĚ V MEDLÁNKÁCH A BRNO - STŘED. Nástup Ihned  
nebo dle dohody. PPH spol. s.r.o., Wurmova 3, Brno. T: 602595682.

PRONAJMU garáž na ulici Bratří Křičků. Tel: 774 987 600.

Student matematického inženýrství nabízí kvalitní DOUČOVÁNÍ  
matematiky, příp. fyziky, angličtiny pro ZŠ/SŠ/VŠ. Tel. 604393241.

Mladá rodina HLEDÁ ke koupi 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.

Vzdělávací centrum Vrána po škole (Vránova 39, Brno-Řečkovice)  
nabízí doučování a  přípravné kurzy matematiky a českého jazyka  
k přijímacím zkouškám na SŠ. Začátek kurzů pod vedením peda-
gogů s praxí je ve druhém lednovém týdnu, vyučovací jednotka 
trvá 90 min. Sobotní vychytávky (last minute) v březnu: tříhodinové 
bloky ČJ a matematiky každou březnovou sobotu. Více informací 
a rozvrh najdete na www.vranaposkole.cz. Přihlašovat se můžete 
již nyní, T: 776649500  nebo na vranaposkole@seznam.cz.

PANÍ NA ÚKLID od ledna, na částečný úvazek, min. 3x týdně, hledá 
firma na ulici Hapalova. Bližší info na tel.: 605 472 805 

PLACENÁ INZERCE

Multifokální  čočky  za zvýhodněnou  cenu!

 kouzelnou
zimu

Užijte si

Palackého nám. 2, Řečkovice • www.nekudaoptik-kurim.cz • tel.: 604 308 352

Ušetřete až 3000,– Kč  
za nová multifokální skla
Akce se koná od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018.

pan nekuda inzerce 90x 130.indd   1 15.11.2017   17:44:10

Placená inzerce
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Zase jsme 
o kousek dál 

Toto rčení bychom mohli aplikovat 
i na řečkovickou sokolovnu. Díky dota-
cím od  Jihomoravského kraje a  města 
Brna se nám podařilo v průběhu prázd-
nin provést generální opravu podlahy 
v  tělocvičně a  v  přilehlých prostorách 
v celkové hodnotě téměř 2 miliony Kč.

Co všechno se za tu dobu stihlo?
Kompletně vybourat původní pod-

lahy až na rostlou zeminu, vybetonovat 
novou základovou desku, položit spe-
ciální pružný rošt s  roznášecí deskou 
a  nové parkety včetně lajnování a  tří 
vrstev laku.

Když už jsme se do takovéto rekon-
strukce pustili, přidali jsme k tomu i sou-
visející obložení a vymalování stěn, což 
jednoznačně udělalo nejvíce parády.

A výsledek? 
Ten můžete posoudit na  závěrečné 

fotografii, nebo ještě lépe při některé 
z pohybových aktivit, které vám v soko-
lovně nabízíme. 

 Za výbor TJ Sokol: Marek Gut

Jan HIMMEL 80 let

Marie RAKUSOVÁ 96 let
Jindřich DVOŘÁČEK 93 let
Jarmila VODÁČKOVÁ 92 let
František DVOŘÁČEK 91 let
František WITTGRUBER 91 let
Božena OPLETALOVÁ 90 let
Věra VRBICOVÁ 90 let
Anna ŠEDÁ 80 let
Jiří GICKLHORN 80 let
Vojtěch BLAŽEK 80 let
Marie DOLEŽELOVÁ 80 let
Marie ZÁMEČNÍKOVÁ 80 let
Eva SCHINDLEROVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – září 2017

JUBILANTI – listopad 2017
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Sportovní program na PROSINEC:
Městský areál Vodova:
Basketbal - ŽBL (nová hala) 
9. 12.  KP Brno : USK Praha 15:30 hod. 
16. 12.  KP Brno : Slavia Praha 15:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
Volejbal – Extraliga žen (nová hala) 
9. 12.  VKKP Brno : Liberec 18:00 hod. 
19. 12.  VKKP Brno : Šternberk 18:00 hod. 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Volejbal – Extraliga mužů (nová hala) 
14. 12.  Brno : Zlín 18:00 hod. 
28. 12.  Brno : České Budějovice 20:15 hod. 
aktuálně na: www.volejbal-brno.cz
Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
8. 12.  Helas Brno : Vysoké Mýto 19:30 hod. 
15. 12.  Helas Brno : Mělník 19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz
Florbal – Extraliga žen (nová hala) 
17. 12. Židenice : Jičín 17:00 hod. 
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz

Házená – Extraliga muži (nová hala) 
9. 12. SKKP Brno : Karviná 17:00 hod. 
16. 12.  SKKP Brno : Lovosice 17:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/

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

Všem sportovcům, trenérům i funkcionářům přeji 
klidné svátky vánoční a úspěšný rok 2018.

Richard Foltýn, 
 člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportovní

Se závěrem roku se opět otvírá možnost nominací na  prestižní 
ocenění Sportovec městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 2017.
Vyhlášeny jsou tyto kategorie: 
jednotlivec (maximálně 3 nominace)
trenér (1 nominace)
funkcionář (1 nominace)
družstvo (1 nominace)

Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocenění 10 jed-
notlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev + jeden absolutní vítěz, 
který se v měsíci březnu 2018 stane Sportovcem roku 2017 naší MČ.

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

Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte do  kon-
ce měsíce ledna 2018 na  e-mailovou adresu:  foltyn.r@volny.cz  
a stancl@reckovice.brno.cz nebo hlasujte pomocí on-line formuláře 
(viz článek níže).

Veřejnost má rovněž možnost se zapojit do  dalšího kola ankety 
SPORTOVEC ŘEČKOVIC A MOKRÉ HORY ROKU 2017, která je v plném 
proudu. Zúčastněte se jí a  nominujte, za  pomoci online formuláře 
na www.sportovecreckovic.cz - je to jednoduché a rychlé.

SPORTOVEC ŘEČKOVIC A  MOKRÉ HORY ROKU 2017 je anketa,  
jejímž cílem je zviditelnění mimořádných sportovních výsledků a vý-
konů dosažených v roce 2017 sportovci v Brně-Řečkovicích a Mokré 
Hoře. Tato soutěž je založena na  principu návaznosti Sportovce  
Jihomoravského kraje. Sportovci, kteří budou vyhlášeni v anketách 
Sportovec městské části, budou mít šanci se dostat i  do  vyhlášení 
Sportovce Jihomoravského kraje. Vyhlašovatel je městská část Brno
-Řečkovice a Mokrá Hora. Jednotlivé nominace navrhuje široká veřej-
nost i přes online formulář na www.sportovecreckovic.cz. 

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ Brno-Řečkovice  
a Mokrá Hora a Jaromír Krejčí, STAREZ-SPORT

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

SPORTOVEC MĚSTSKÉ ČÁSTI  
BRNO-ŘEČKOVICE  

A MOKRÁ HORA 2017

TIP MĚSÍCE:
ZAHáJENí BRUSlAŘSKÉ SEZÓNy 
– KlUZiŠtě VODOVA 
Ledová plocha bude pro Vás  
připravena od 1. prosince  
do 28. února.

Více na www.vodova.cz

LEKCE JógY  
v Písečném centru

V Písečném centru na Měřičkově 20 budou  
celý leden probíhat zdarma lekce jógy:

RANNí JÓGA 
každé úterý a pátek  7:55 – 8:55 hod.,

POwERJÓGA  
každé úterý večer  19:30 – 20:30 hod.

Lekce jsou otevřené, není nutné se hlásit předem.
Martina Šopfová

FILMOVÁ AKADEMIE 
POKRAČUJE

Řečkovice jsou opět na  špici filmového vzdělávání v  Brně. Již 
ve středu 3. 1. 2018 pokračuje vzdělávací cyklus NEBOJTE SE FILMU. 
Oblíbený a hojně navštěvovaný cyklus odborných kurzů přináší roz-
bory výjimečných a diváky prověřených filmů. Film není jen komerční 
zboží, ale také setkání lidí. 

Na co se mohou akademici těšit? Nestihli jste udělování Oscarů? 
Nevadí. Přijíždí LA LA LAND, Jean Reno, Gerard Depardieu ve  fran-
couzské komedii DRŽ HUBU, objeví se rovněž výborná BÁBA Z LEDU. 
Filmu ŽIVOT JE KRÁSNÝ může být motem setkání desíti projekcí.  
Cílem je objevit pro akademiky méně dostupné kvalitní tituly a v ná-
sledných diskuzích pochopit jejich poselství. 

Na  co se můžete těšit? Na  romantiku, humor i  psychologické 
příběhy ve snímcích kinematografií evropských i zámořských, např. 
na BEZVA ŽENSKOU NA KRKU, KOUPILI JSME ZOO, VĚČNĚ MLADOU, 
VODU PRO SLONY a další. Autoři si kladou za cíl POHLADIT FILMEM. 
Negativních mediálních produktů je kolem nás spousta.

MgA. Radek Hakl, M.A. 
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Barevný svět Sylvie Vašinové
V prosinci v Galerii Na radnici přiví-

táme výtvarnici Sylvii Vašinovou, která 
přepisuje vlastním originálním způso-
bem svoje vnitřní prožívání skutečnosti 
a převádí je do nové tvarové a barevné 
podoby. Její promyšlená kompozice 
s  působivými detaily je doplněna de-
formací staveb, a především zajímavým 
pojetím barev. Nádherné obrázky, plné 
světla a  pohody, nesou vyjádření op-
timismu a  autorčiny radosti ze života 
a  mohou se stát výrazným doplňkem 
každého interiéru. Přijďte se potěšit 
poetikou a  zvláštní atmosférou vysta-
vených prací. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 8. prosince v 17 hodin a 
potrvá do neděle 17. prosince 2017. Otevřena pro veřejnost bude v pra-
covní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do  
17 hodin. Výstava je prodejní. Na vernisáži vystoupí s renezančními 
skladbami soubor 3V. Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečko-
vice.

Na setkání se těší komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil,  

předseda komise

POZVÁNKY


