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Vážení spoluobčané, 

poslední letošní číslo našeho zpra-
vodaje vychází krátce po  ustavujícím 
zasedání zastupitelstva. To se konalo  
19. listopadu a  na  programu mělo  

zejména volbu vedení městské části – starosty, místostarostů 
a dalších členů rady. 

Je mi ctí, že jsem po  úspěšných volbách získal důvěru také 
ze strany většiny kolegů v zastupitelstvu a byl zvolen starostou. 
Mgr. René Černý se stal prvním místostarostou. Dalšími místosta-
rosty byli zvoleni kolegyně Dana Filipi a  Ing.  Filip Hrůza, Ph.D.   
Členy rady jsou Doc.  Ing.  Ivan Mašek, CSc., prof.  Ing.  Vladislav 

Musil, CSc., a Ing. Stanislav Michalík. Předsedou kontrolního vý-
boru se stal Jiří Prchal, předsedou finančního výboru Vítězslav 
Nekovář. Následující prosincové zasedání zastupitelstva už bude 
řešit mimo jiné také návrh rozpočtu na rok 2019, který vám samo-
zřejmě v naší Řeči podrobně představíme. 

Věřím, že Řečkovice a Mokrou Horu čekají další čtyři úspěšné 
roky, během kterých budeme společně posouvat naši městskou 
část k  lepšímu. Dovolte mi, abych vám na  závěr popřál krásné 
prožití vánočních svátků a šťastný rok 2019.

Váš Marek Viskot 
starosta

Slovo starosty

Na ustavujícím zastupitelstvu 19. listopa-
du 2018 byla zvolena nová rada v čele se sta-
rostou a místostarosty. Ve svých funkcích po-
kračují starosta Mgr. Bc. Marek Viskot (ČSSD) 
a  1. místostarosta Mgr.  René Černý (ANO 
2011), oba dva po  letošních komunálních 
volbách nově zasedli i v Zastupitelstvu měs-
ta Brna. Novými místostarosty se stali Dana 
Filipi (ODS) a  Ing.  Filip Hrůza, Ph.D.  (ČSSD). 
Dalšími členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, 
CSc., (ČSSD), prof.  Ing. Vladislav Musil, CSc., 
(ANO 2011) a Ing. Stanislav Michalík (ODS).

Mgr. Bc. Marek Viskot  (ČSSD)
Starostou městské 
části je od roku 2010, 
v  jeho gesci je sprá-
va majetku, investice 
a územní plán.

Mgr. René Černý  (ANO)
Uvolněným místosta-
rostou je od  roku 
2014, v  jeho gesci je 
bydlení, životní pro-
středí, stavební úřad 
a doprava.

Dana Filipi  (ODS)
Dana Filipi pracu-
je jako manažerka 
v  Městském divadle 
Brno, v  Zastupitel-
stvu městské čás-
ti Brno–Řečkovice 
a  Mokrá Hora působí 
od roku 2014, v letech 
2006–2013 byla po-
slankyní Parlamentu 

ČR a  ve  volebním období 2002–2006 člen-
kou  Zastupitelstva města Brna a  současně 
Rady města Brna. Je neuvolněnou místosta-
rostkou pro kulturu, sociální oblast a sekre-
tariát ÚMČ.

 Ing. Filip Hrůza, Ph.D.  (ČSSD)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D., 
působí jako odborný 
asistent na  Katedře 
veřejné ekonomie 
a  současně jako ředi-
tel Institutu veřejné 
správy na  Ekonomic-
ko-správní fakultě 
Masarykovy univer-
zity. Od  roku 2017 

působí také na  Úřadu vlády ČR v  Sekci ev-
ropských záležitostí. V  předchozích dvou 
volebních obdobích byl členem finančního 
výboru a  komise sportu. Je neuvolněným 
místostarostou s  kompetencí pro rozpočet, 
participaci obyvatel a nová média.

Nové vedení městské části

PF 2019
Přejeme Vám, aby čarovná 
atmosféra Vánoc přetrvala  
a úspěchy příštího roku  

ať předstihnou roky minulé.
 

Městská část 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Uzavření úřadu dne 31. 12. 2018
V pondělí 31. 12. 2018 je Úřad městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého 
náměstí 11, z provozních důvodů uzavřen pro 
veřejnost.

 JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

Program přednášek  
na I. čtvrtletí 2019

Klub seniorů Mokrá Hora – v zasedacím sále Radnice,  
Palackého nám. 11
9. leden v 16:00 Ing. Novák Jaromír 
 Antarktida II
23. leden v 16:00 Mgr. Klementová Lollok Marie 
 Barma
6. únor v 16:00 Čefelín Jiří 
 Řecko - ostrov Lesbos
20. únor v 16:00 Ing. Charvát Jiří 
 Velké ostrovy Středomoří
6.  březen v 16:00 Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc.  
 Černá Hora Balkánu
20. březen v 16:00 Ing. Krutilová Jana 
       Velká Británie a Irsko

Mgr. Petr Štancl 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Na své 57. schůzi 14. listopadu 2018 rada:

● vzala na  vědomí předběžný návrh rozpočtu městské části 
na rok 2019, 

● schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol 
Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks 
na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 2. prosince 2018,

● souhlasila se záměrem Jihomoravského kraje realizovat 
na pozemcích města Brna stavební akci „Rekonstrukce areálu 
školy Hapalova-Marie Hübnerové – parkoviště“,

● souhlasila se jmenováním Bc.  Andrey Momirovy ředitelkou 
Mateřské školy Paraplíčko, Tumaňanova 59.

Na svém ustavujícím zasedání 19. listopadu 2018 
zastupitelstvo městské části:

● stanovilo počet členů Rady městské části Brno-Řečkovice 
a  Mokrá Hora ve  volebním období 2018–2022 na  7 a  počet 
místostarostů na 3, z toho 1 uvolněného a 2 neuvolněné,

● zvolilo starostou MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora Mgr.  Bc. 
 Marka Viskota, 

● zvolilo 1. místostarostou MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 
Mgr. Reného Černého, 2. místostarostkou MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá  Hora Danu Filipi, 3. místostarostou MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá  Hora Ing. Filipa Hrůzu, Ph.D.,

● zvolilo členem Rady MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá  Hora Doc.   
Ing.  Ivana Maška, CSc., Ing.  Stanislava Michalíka, prof.  Ing.   
Vladislava Musila, CSc.,

● určilo k  zastupování starosty uvolněného místostarostu Mgr.   
Reného Černého

● zřídilo kontrolní výbor a stanovilo počet jeho členů na 7,

● zvolilo předsedou kontrolního výboru Jiřího Prchala

● zvolilo členy kontrolního výboru Ing.  Anatola Abrahámka,  
PaedDr.  Ladislava Filipiho, Ing.  Marka Guta, Doc.  Ing.  Ivana 
Maška CSc., PhDr. Ondřeje Štauda, Ph.D.,

● zřídilo finanční výbor a stanovilo počet jeho členů na 5,

● zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Vítězslava Nekováře,

● zvolilo členy finančního výboru Ing.  Anatola Abrahámka,  
PaedDr.  Ladislava Filipiho, Ing.  Petra Kotrbáčka, Ph.D., 
Ing. Stanislava Nováka,

● schválilo jako termín svého příštího zasedání pondělí 17. 12. 
2018 v 16.00 hodin,

● stanovilo svým neuvolněným členům odměny za  výkon 
funkce a současně stanovilo pravidla pro poskytování odměn,

● vzalo na  vědomí protokol o  kontrole výkonu samostatné 
působnosti a  provedená opatření k  odstranění nedostatků 
uvedených v protokolu,

● pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Doc. Ing. Ivana 
Maška, CSc., prof.  Ing. Vladislava Musila, CSc., Ing.  Stanislava  
Michalíka. 

Oliver Pospíšil a Dana Filipi

Zprávy ze zasedání rady 
a zastupitelstva městské části

Vítání občánků 
v roce 2019

V  následujícím roce 2019 v  sobotu 13. dubna 
opět chystáme vítání nových občánků naší měst-
ské části, které se tradičně uskuteční v  zaseda-
cí síni radnice MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora,  
Palackého náměstí 11. Těšíme se na  této slavnostní 
akci na  všechny děti narozené v  letošním i příštím roce 
s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí se mohou přihlásit do  20. března 2019  
u  paní Lucie Říhové, kancelář číslo 92 (matrika),  
tel.: 541 421 747, e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.

Oddělení sekretariát ÚMČ
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Vedení městské části  
vzpomnělo výročí vzniku republiky

V  neděli 28. října jsme si připomněli stoleté výročí založení  
Československa. Starosta Marek Viskot a  místostarosta René  
Černý položili věnce na  tradičních místech naší městské části – 
na  Palackého náměstí a  u  památníku na  Mokré Hoře. Zároveň 
byla vysazena take lípa srdčitá coby symbol demokracie, ale také 
lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazo-
vány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky a staly se sym-
bolem i pro oslavu 100. výročí v roce 2018.

   Simona Lederová 
vedoucí sekretariátu ÚMČ

POZOR, POZOR !  
JE STŘEDA A FILMU JE TŘEBA…

Filmové projekce s rozborem a odborným výkladem pokračují 
i v roce 2019. Dobrá zpráva pro všechny, kteří postrádají kvalitní 
filmový zážitek a návrat k původní funkci filmu: přinášet  EMOCE, 
SNY A  KVALITNÍ PŘÍBĚHY. Organizátoři sledovali divácký ohlas 
a úspěch v hlavních soutěžích, jako je Český lev, Oskar, Bafta a dal-
ší. Střídají se komedie, to nejlepší ze žánru zamilovaných a poetic-
kých titulů, podnětné nastolení otázek o smyslu života, inspirační 
dialog, jak žijí a co trápí normální lidi u nás, ve Francii, USA, Itálii. 
Mnohé naznačí již tituly filmů: Tátova Volha, Hašišbába, Je to 
i můj život, Bláznivá, ztracená láska, 500 dní Summer, Nebož-
tíci přejí lásce a další.
Začínáme 9. ledna.
Garantujeme kvalitu a pestrost nabídky.

9.1. TÁTOVA VOLHA
16. 1. HAŠIŠBÁBA
23.1. JE TO I MŮJ ŽIVOT
30.1. I DVA JSOU RODINA

6. 2. BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
13. 2. 500 DNÍ SUMMER
20. 2. BÁBA NA ZABITÍ
27. 2. NEBOŽTÍCÍ PŘEJÍ LÁSCE

6. 3. WORDS SLOVA
13. 3. KRÁSNÝ ÚNIK

MgA. Radek Hakl, M.A.
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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 
5. prosince v 18:00 hodin v sále školy

KONCERT Rodiny hrají rodinám 
7. prosince v 17:00 hodin 

v sále Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7

ADVENTNÍ KONCERT 
9. prosince v 16:30 

v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

VÁNOČNÍ KONCERT 
17. prosince v 18:00 

v kostele kláštera klarisek v Soběšicích

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce 
19. prosince v 18:00 

ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové  
v prosinci 2018:

5. 12. v 18 hod., sál školy
Mikulášský koncert

6. 12. v 17 hod., divadlo Barka
Předvánoční vystoupení  

tanečního oboru
12. 12. 17 hod., sál školy

Společný koncert se ZUŠ E. Suchoňa, 
Bratislava

21. 12. 18 hod., kostel Královo Pole
ADVENTNí BENEFIČNí KoNcERT 

PRo VARHANy

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

Jsme Vaši.
Jsme zde v Řečkovicích.
Jsme tu pro Vás.

P.S.:
Naše paní ředitelka by ráda 
bydlela v Řečkovicích, 
pomozte nám pro ni najít 
bydlení. Děkujeme za 
nabídku.
Odměna jistá!

www.rkokno.cz734 314 619
Kořískova 47, 621 00 Brno

Placená inzerce

KKLLUUBB  
JJOONNÁÁŠŠ  

ZZVVEE  VVŠŠEECCHHNNYY  
DDĚĚTTII  AA  

RROODDIIČČEE  NNAA  

  

  

nnaa  

66..  1122..  22001188  VV  1177..0000  HHOODD. 
VÁŽNÉHO 6, BRNO - ŘEČKOVICE 

VŠECHNY DĚTI DOSTANOU NADÍLKU OD MIKULÁŠE 
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Stalo se milým zvykem, že se pravidelně v  předvánočním čase 
ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích konají koncerty, na něž Zdeněk 
Plech, sólista opery Národního divadla v Praze, zve do naší městské 
části jako hosty své přátele či kolegy. Nejinak tomu bude i tento rok, 
byť v jiné formě. Pan Zdeněk Plech tentokrát vystoupí se svými kole-
gy v pěveckém uskupení IL BOHEMO, o kterém je na webových strán-
kách uvedeno: „Uskupení Il Bohemo vzniklo původně jako Il Boemo, 
které založil v roce 2013 sólista opery ND Praha Zdeněk Plech společně 
s přáteli Bohušem Matušem a Martinem Křižkou. Byť skupina vystoupila 
během své krátké existence na několika prestižních akcích, sólová vytí-
ženost jejích členů bohužel zapříčinila zánik tohoto uskupení. Myšlenky 
na zachování uskupení se ale Zdeněk Plech nevzdal, a proto v roce 2018 
vzniklo uskupení nové Il Bohemo, kdy oslovil ke spolupráci dva špičkové 
sólisty ND Praha Pavla Švingra a Igora Loškára (host ND Praha, kme-
nový sólista ND Brno). Jako oživení ryze mužského elementu ve skupině 
oslovil také Barboru Řeháčkovou (Barboru Swing), se kterou se sezná-
mil, když pro ND Praha natáčela audiozáznam pro představení Krakatit 
v  ND. Naše uskupení se zabývá žánrem zvaným Popopera. Myšlenkou 
je interpretovat publiku známé hity, které ovšem zpíváme klasickou 
pěveckou školou belcanta. Toto balancování na  ostré hraně mezi svě-

tem hudby vážné a populární nás velmi baví a vnáší do písní jistý pocit 
uhlazenosti a noblesy. Podobnou cestou jako my se vydaly ve světě např. 
skupiny Il Divo či Il Volo, jež nás v naší práci inspirují.“

My můžeme pouze dodat, že v podání těchto špičkových uměl-
ců zazní v rámci koncertu skladby, které budou průřezem nejenom 
různých období, nýbrž i různých žánrů. Závěr koncertu pak bude vě-
nován veskrze skladbám, které v duchu vrcholícího adventního času 
přiblíží vánoční atmosféru.

Přijměte tedy naše pozvání na  tento vskutku ojedinělý koncert, 
který bude uveden ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6, v Brně–Řečkovi-
cích ve středu dne 12. 12. 2018 v 19:00 hod. Podrobnosti ke koncer-
tu včetně uměleckých životopisů umělců si můžete vyhledat taktéž 
na webových stránkách www.verbumetmusica.com.

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 200 Kč. Výtěžek bude věnován na podpo-
ru projektu Centrum křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša 
farář CČSH 

 spolek Verbum et musica

Zdeněk Plech - adventní koncert
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Vánoce v optice
Každý los vyhrává.
Přijďte si vylosovat

hodnotný dárek

Palackého nám. 2 Řečkovice • Platí do 31. 12. 2018

Placená inzerce

Dumáte nad tím, jak do svého domova přinést i mezi svátky 
trochu víc přírody? I  díky Lipce to půjde snadno. Nadělte svým 
blízkým jedinečné dárky – publikace z  Edičního centra Lipky či 
poukazy na naše akce.

Pro zvídavé předškoláky i mladší školáky jsme připravili oma-
lovánky se samolepkami Pomocníci v zahradě. Mladí výtvarníci se 
v nich dozvědí, kde žije červenka, chrostík, ježek, stínka či babočka  
a také jakým způsobem nám na zahradě tato zvířátka pomáhají. 
Podrobné a hravé prozkoumání života zvířat nabízí nápadité pě-
tivrstvé puzzle o vývoji rosničky, mravence, vážky a včely. 

Chcete vyrazit s dětmi poznávat přírodu? Pak se vám budou ho-
dit určovací klíče a atlasy do kapsy. Naučíte se s nimi rozeznávat na-
příklad stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách, motýly  
a housenky v přírodní zahradě nebo naše ptačí sousedy, jak napo-
vídají stejnojmenné názvy našich knih.

Stolní a  karetní hry jsou ideálním dárkem pro celou rodinu. 
Když tato zábava slouží i  k  důkladnějšímu porozumění přírodě, 
máte vyhráno dvakrát! Vašimi pravidelnými společníky pro dlou-
hé zimní večery se tak mohou stát Půdní kvarteto aneb Kdo, co 
a  jak vytváří půdu nebo Žeru tě! O  potravních vztazích v  příro-
dě. Didaktická hra Opuštěná pole aneb Přirozenou cestou k lesu 
všem připomene význam rozmanitosti druhů v  přírodě, zvláště 
u bohaté sváteční tabule.

Dospělým čtenářům se zájmem o životní prostředí nabízíme 
mimo jiné knihy Jak léčí zahrada, Od Noemovy archy k Titaniku 
a zase zpátky nebo Psychologie vztahu k přírodě a životnímu pro-
středí.

Celou pestrou nabídku Edičního centra najdete na  stránce 
www.lipka.cz/e-shop. 

Raději obdarováváte zážitky? Vyberte z našich kurzů na strán-
ce www.lipka.cz/kalendar-akci a napište si o dárkový poukaz.

Pohodové Vánoce blízké přírodě vám přeje Lipka.

Dárky z Lipky

Hapalova 42 | Brno | www.gill.cz

DIGITÁLNÍ TISK od 1 ks, max. formát 33x75 cm
Malonákladový tisk, gramáž až 300 g, možný tisk A3 se spadem.
Vhodné na vizitky, pozvánky, novoročenky, samolepky, obálky ...
OFSETOVÝ TISK max. formát B2
Kompletní zpracování celé škály tiskovin včetně grafické přípravy
jako jsou knihy, katalogy, letáky, plakáty, noviny, bloky, formuláře
vč. číslování, perforování, lepení ...
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100 let republiky  
na ZŠ Horácké náměstí

Stejně jako celá Česká republika se také naše škola zúčastnila 
oslav výročí založení republiky, a to formou projektového dne. Uči-
telé na  naší škole zapojili do  této iniciativy také budoucí prvňáčky 
z okolních mateřských školek. Předškoláky nejprve přivítala paní ře-
ditelka, poté se mohli posadit do  historických škamen, restaurova-
ných staršími žáky naší školy, absolvovat krátké dílničky, projít si školu 
s historickými předměty a zatančit si charleston. Na závěr si odnesli 
domů perníkového Horáčka a  pamětní list. Tato událost proběhla 
na pracovišti Uprkova, další akce čekají děti na jaře, tentokrát na pra-
covišti Horácké náměstí. Velmi nás potěšilo, že se dětem akce líbila, 
a  přikládáme osobní poděkování z  MŠ Kárníkova. „...dovolte, abych   
jménem doprovázejících p. učitelek a především našich předškoláků po-
děkovala  všem organizátorům dnešní akce za  příjemně a  užitečně 
strávené dopoledne. Naše děti byly nadšené ze všech připravených 
aktivit v  rámci akce ‚Škola včera a  dnes‘.   Oceňujeme elán, nadšení 
a invenci všech vašich  kantorů i dětí, kteří se do akce zapojili.“ napsala 
ředitelka MŠ Kárníkova. 

Ani žáci druhého stupně nebyli ochuzeni o neobyčejný den. Měli 
možnost vybrat si dílnu dle vlastního zájmu. Většina žáků byla na vý-
jezdní dílně mimo školní lavice, např. v muzeu na výstavě Ať žije re-
publika, v kině na představení Toman nebo si mohli vyzkoušet geoca-
ching v centru Brna. Žáci, kteří zůstali ve škole, vytvářeli časovou osu 
slavných osmiček, doplněnou významnými historickými událostmi. 

Mgr. Roman Růžička

Slavnostní shromáždění 28. října 2018
V neděli 28. 10. 2018 se v parku na Palac-

kého náměstí konalo shromáždění pořádané 
místní organizací KDU-ČSL k uctění památky 
obětí obou světových válek, na  oslavu 100 
let od ukončení 1. světové války a pro připo-
mínku stého výročí založení Československé 
republiky. 

Celá akce byla zahájena v  kostele sv. 
Vavřince vystoupením členů Brněnského 
filharmonického sboru Beseda brněnská pod 
vedením sbormistra Petra Kolaře. Poté byla 
v  parku položena kytice k  pomníku obětí 
obou světových válek, zazněly vlastenecké 
verše Jana Nerudy a  duchovní slovo P.  Jana 
Kotíka. Čestnou stráž po celou dobu drželi zá-
stupci skautů a dobrovolníci v dobových uni-
formách. Setkání bylo zakončeno společným 
zpěvem československé hymny, při kterém se 
řada z  přítomných neubránila skutečnému 
dojetí. 

Výbor MO KDU-ČSL

Zlepšení zraku a udržení zdravých očí 
ŠANCE PRO OČI

Ukázková lekce zdarma pro dospělé a děti od 13 let
obsah lekce:
•	 uvolňování	očí
•	 protahování	očních	svalů
•	 posílení	očí
•	 práce	s dominantním	okem
Vhodné pro všechny druhy očních problémů.  
Více Info na: www.sanceprooci.cz.
Kdy: 12. 12. 19:30
Kde: Písečné centrum, Měřičkova 20

Druhá akce zdarma:
Program pro děti HRA A ZÁBAVNÉ UČENí S PíSKEM
Lekce zdarma, na jakoukoliv lekci v uvedených časech je nutné se 
přihlásit na opravdovysvet@centrum.cz.
Každé úterý 15:45–17:00 (3–6 let, děti z mateřských škol) 
Každý pátek 8:45–10:00 (1,5–2,5 roku)
Tento program, který je v České republice jediný tohoto druhu, 
vznikl za podpory statutárního města Brna. Přijďte si k nám s Vašimi 
dětmi vyzkoušet náš písek v krásném prostředí Písečného centra. 
Část programu je zaměřena na práci s pískem díky více než 80 
druhům pomůcek a hraček a druhá část programu je společná pro 
písničky, říkanky a zábavné hry v písku.

Více info o programu na www.zabavneucenispiskem.cz.
Martina Bajerová
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PLACENÁ INZERCE
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! 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz

MALÍŘ POKOJŮ, tel: 604 518 776, Řečkovice

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

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

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

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

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

Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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

VODOINSTALATÉR. Tel: 602 861 402 

PRONAJMU kancelářské/obchodní prostory (100 m2) v přízemí  
nebytového domu na ul. Banskobystrická. Vlastní vchod z domu  
i ulice. Poloha domu vybízí ke zřízení cukrárny, kavárny atp.  
Klidný dům, výborná dostupnost MHD. Bez RK, T: 732 825 879.

ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, www.mkbrno.cz, T: 732 646 047

HODINOVÝ manžel, od sklepa po střechu, rekonstrukce koupelen, 
bytů, práce tesařské, pokrývačské, klempířské, truhlářské,  
zdr. instalace, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad, 
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám.  
T: 603 510 009, bambussip@volny.cz

VÁNOČNÍ STROMKY z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma,  
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 150-250 cm, T: 702 909 454

KOUPÍM byt 2-3+1 s výtahem ev. 1 patro bez výtahu 
v lokalitě Řečkovice, Medlánky. T: 603 858 851

PRONAJMU garáž, ul. Loučky, garážový dvůr. Tel: 737 257 023

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, nově otevřeno.  
Banskobystrická 34, Tel. obj.  607 969 892

Malby a nátěry - MALOVÁNÍ BRNO - vánoční SLEVA 10% 
z celkové ceny. Karel Hrůza, Tel: +420 606 942 571

Připravte se na Vánoce s DDM Frikulín

Adventní dílničky I - 8. 12. sobota od 9:00 do 12:00

Ještě nemáte napečeno, nebo si chcete udělat příjemné 
sobotní dopoledne provoněné sladkými dobrotami 
a získat novou inspiraci? Na dílničce vás čeká pečení 
vánočního cukroví se Zuzkou, které si budete moci 
zabalit do vlastnoručně vyrobených papírových krabiček/
sáčků.

Druhou částí dílničky vás provede Ivča a seznámí vás 
s výrobou vánočních ozdob, nebo řetězů na stromeček 
z udržitelných materiálů, jako je filc, bavlna apod.

Nezapomeňte si rezervovat místo v klientském centru 
nebo prostřednictvím e-mailu frikulin@helceletka.cz.

Adventní dílničky II - 15. 12. sobota od 9:00 do 12:00

Nevíte si rady s balením dárečků, nebo je to naopak 
vaše nejoblíbenější činnost? Ať už patříte k oné či druhé 
skupině, přijdete si na své.

Rádi vás seznámíme s různými technikami balení dárků, 
které zvládne každý (dárky si můžete vzít s sebou), dále 
si společně vyrobíme vlastní balicí papír či originální 
dárkové cedulky. Pro zájemce bude možnost vyrobit si 
také dárek na poslední chvíli nebo udělat vlastní vánoční 
přání za pomoci big shotu a embossingu.

Nezapomeňte si rezervovat místa, počet účastníků je 
omezen. Přihlašujte se prostřednictvím klientského 
centra nebo napište na e-mail frikulin@helceletka.cz.

Na pololetní prázdniny 1. 2. i jarní prázdniny  
od 11. 2. do 15. 2. pro děti připravujeme příměstské 
tábory. Na děti bude čekat bohatý program v DDM, 
výlety, tvoření a spousta zábavy. Sledujte naše 
webové stránky a FB, kde najdete více informací.

Do kroužků přijímáme nové členy během celého 
školního roku.

Zajímá tě příroda, chceš se naučit vše o rybách, jejich 
ochraně i jak si rybu ulovit?

Kroužek Rybáři zve v úterý od 17:00 všechny 
na rybářskou schůzku. Absolvováním kroužku se 
staneš hrdým držitelem rybářského lístku. 

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

DDM Helceletka
Pobočka FRIKULíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463
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Uctění památky legionáře plukovníka Jana Doupovce
Plukovník Jan Doupovec (24.3.1893 - 5.11.1948) - důstojník čs. 

armády, legionář. Dne 5. listopadu 2018 k 70. výročí úmrtí uctili po-
zůstalí a členové Československé obce legionářské památku plukov-
níka Jana Doupovce, který je pochovaný na hřbitově v Řečkovicích. 
Vzhledem k tomu, že prošel všemi třemi nejvýznamnějšími působišti 
československých legií, ruským, francouzským i italským, měla by být 
jeho památka trvale připomínána. I ve své další službě pro českoslo-
venský stát obstál a nadále hájil myšlenku naší svobody a nezávislé 
státnosti. Pojďme si jeho život shrnout i za pomocí informací z ency-
klopedie města Brna, kam po zásluze patří nejvýznamnější brněnské 
osobnosti.

Plukovník Jan Doupovec (24. březen 1893 – 5. listopad 1948) 
absolvoval reálné gymnázium v  Kyjově a  studoval komerční obor 
na Českém vysokém učení technickém v Praze, po vypuknutí první 
světové války byl odveden do rakousko-uherské armády a od června 
do svého zajetí 15. října 1915 působil jako velitel čety na ruské fron-
tě. Milník v jeho životě se pojí zejména se srpnem 1917, kdy vstoupil 
do  československého vojska a  stal se velitelem čety 7. střeleckého 
pluku ruských legií. Posléze v listopadu 1917 odjel jako dobrovolník 
do Francie, kde velel četě 21. střeleckého pluku francouzských legií, 
od srpna 1918 velel četě 23. střeleckého pluku francouzských legií. 
Ve francouzském působišti zažil i on nejkrvavější boje první světové 
války – zákopovou válku západní fronty, kterou si ve své krutosti mů-
žeme dnes jen těžko vůbec představit.  

V listopadu 1918 byl rozkazem odeslán do Itálie a od února 1918 
zastával funkci zástupce velitele a  od  června 1919 velitele 27. do-
mobraneckého praporu, v  prosinci 1919 byl v  hodnosti kapitána  
pěchoty přijat do  čerstvě zorganizované československé branné 
moci. Od června 1920 působil jako konceptní důstojník štábu Zem-
ského vojenského velitelství pro Čechy, od dubna 1921 pracoval jako 
referent Osobní a  stížnostní komise Ministerstva národní obrany,  
v srpnu 1922 se stal velitelem telegrafní roty a v červenci 1923 byl 
převeden k  telegrafnímu vojsku. Od  dubna 1923 zastával funkci  
velitele Telegrafního praporu 3, v  listopadu 1925 se stal velitelem  
Telegrafního praporu 2 a  v  březnu 1930 byl jmenován přednostou 
spojovací služby Zemského vojenského velitelství v Bratislavě.

Od ledna 1937 zastával funkci velitele telegrafního vojska Sedmé-
ho sboru, za branné pohotovosti státu byl od září do prosince 1938 
velitelem telegrafního vojska a  přednostou spojovací služby III. ar-
mády. Po vzniku první Slovenské republiky se vrátil do Protektorátu 
Čechy a Morava a krátce působil jako rada na Ministerstvu dopravy, 
v únoru 1940 byl ze zdravotních důvodů penzionován; vážně nemo-
cen byl po celou válku. V únoru 1946 byl povolán do činné služby, 
žádnou funkci však již nezastával a v dubnu 1947 byl následně pen-
zionován. Zemřel 5. listopadu 1948 a je pochován na hřbitově v Brně
-Řečkovicích. Čest jeho památce! 

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. 
historik, odborný asistent Univerzity obrany
člen Československé obec legionářské Brno 

BRNĚNSKÝSTOOCK nabídl v září svým návštěvníkům oprav-
du netradiční zážitek. Stejně jako v době Woodstocku se ro-
diny s  dětmi pohupovaly v  rytmu rockové hudby. Zatímco 
rodiče se zájmem sledovali vystoupení kapel GateCrasher, 
Vorazz, Loretta, Jerem.I, Bastard, Mylions či HlaHoLim, děti 
se bavily po svém. Mohly si vyzkoušet šerm, naučit se střílet 
z luku, jezdit autíčky, využít skákací hrad či si vyrobit hippies 
čelenku. „Především jsme akcí přispěli na dobrou věc – na děti, 
které naši pomoc potřebují a ocení ji. Domovu Tereza jsme předa-
li částku 10 750 korun.  Děkuji radnici v čele se starostou Markem 
Viskotem, že podobné aktivity podporuje” uvedla organizátora 
akce Lucie Kovářová.

Martin Otčenášek

BRNĚNSKÝSTOOCK podpořil Domov Tereza
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Kde: Sokolovna v  Řečkovicích  Vážného 19 
Pořádá: T. J. Sokol Řečkovice               
                                  Vstupné (na místě bez předprodeje):      dospělí  40,- Kč 
                                                           děti       20,- Kč 

PoLoLETKy S ToČENíM NA KRUHU A VÝTVARNÝM  
PRoGRAMEM 1. 2. 2019, 7.30-16,  
přihlášky a info na www.

TVoŘIVÉ PUToVÁNí – PŘíMĚSTSKÝ TÁBoR
11. 2. - 15. 2. 2018, 7:30-16 hod. 
Každý den vyzkoušíme jiný druh tvoření se zajímavým  
materiálem (šití, modelování, recyklace, přírodniny,  
sochaření s betonem atp.) Exkurze do Kovozoo  
s tvůrčí dílnou. Přihlášky a info na www.

LEKcE ToČENí NA KRUHU PRo DoSPĚLÉ  
A DĚTI 10+
Výborný relax a radost z vlastní vytočené keramiky!  
Při pravidelné docházce rychlý pokrok, pracujeme
 v malých skupinkách s individuálním přístupem. 
Kontakt: Zora Moudrá: 776 294 388,  
Renata Zajíčková: 731 313 461, rencazaj@gmail.com.

DDM Helceletka 
Pobočka DoMINo
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 
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Komise kultury zve na  výstavu obrazů 
doc.  Miloslava Konvičky. Středem malířovy 
pozornosti je především Brno, jeho historické 
jádro, Zelný trh a kouzelné pohledy na Petrov 
a Starou radnici.

Miloslav Konvička třicet let působil na  br-
něnské fakultě architektury. Pro město Brno 
často zpracovával urbanistické studie, kte-
ré doprovázel kresbami a  malbami, obvykle 
akvarelovou technikou. A odtud se dopracoval 
k  současným akvarelům, které poutají pozor-
nost diváka svojí vyváženou kompozicí, jem-
nou barevností i  citlivým využíváním světel 
a stínů. Často se věnuje také olejomalbě. 

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 
7. 12. 2018 v  17 hodin a  potrvá do  neděle  
16. 12. 2018. Otevřena pro veřejnost bude 
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech 
od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava 
obrazů Miloslava Konvičky je prodejní, a  tak 
budeme mít možnost udělat sobě nebo svým 
blízkým radost pod stromečkem.

Vladislav Musil 
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11

V prosinci s Miloslavem Konvičkou | Brno – moje město

Radnice městské části
               Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

      pořádá již tradiční akci  
  

 
  
 

   
  ŘEČKOVICKÝ  

 VÁNOČNÍ STROM 
                    

 

KDY: 10. 12. 2018 v 15:00 hodin 
 

KDE: vedle kostela před Vavřineckou restaurací 
 

PROGRAM: 
 
 

 
       

vystoupí dětí z mateřských a základních 

škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK PRO DĚTI ZAJIŠTĚN 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
ve spolupráci s uměleckou agenturou

COMMUNIO PRO ARTE
připravila

ADVENTNí KONCERT  
v podání Janáčkova kvarteta

Koncert se uskuteční již tradičně  
v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích

dne 11. prosince 2018 v 18:00 hodin
Slovem provází pan Milan Klapetek.

Přijďte si zpříjemnit adventní čas.


