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Vážení spoluobčané,

v  lednovém vydání ŘEČI jsem se věnoval 
některým z  nejvýznamnějších témat 
z  pohledu městské části pro nadcházející 
čtyřleté volební období. Dovolte mi, abych 
se tentokrát zaměřil konkrétněji na  rok 
2019 a investice, které nás v nadcházejících 

měsících čekají. Zároveň podotýkám, že rozpočtem naší městské části 
z  hlediska bilance příjmů a  výdajů a  jejich struktury se na  jiném místě 
tohoto čísla zpravodaje zabývá místostarosta Filip Hrůza. 

Schválený rozpočet počítá s  tzv. kapitálovými výdaji do  několika 
oblastí. Ve  školství je to na  prvním místě (z  hlediska výše nákladů) 
vybudování bezbariérového výtahu a sociálních zařízení pro invalidní 
žáky v budově ZŠ Horácké náměstí. Druhou akcí, která bude směrována 
na  letní prázdniny, je rekonstrukce kotelny včetně rozvodů v  budově 
MŠ Kárníkova. Oba zmíněné projekty jsou z  velké části financované 
prostřednictvím investičního transferu z rozpočtu města. 

V oblasti sportu a volného času dětí a mládeže nás letos čeká druhá 
etapa rekonstrukce hřiště v  Novoměstské ulici (vedle nového hřiště 
s umělým trávníkem). Jak jsem informoval v minulém roce, nová hřiště 
vzniknou dvě. První je koncipováno jako víceúčelové, určené primárně 
na  nohejbal a  volejbal. Druhé bude pojato jako polovina tenisového 
kurtu s odrazovou stěnou. 

Letošní finančně nejnáročnější akce spadá do kolonky rekonstrukce 
veřejných prostranství. Konkrétně mám na  mysli revitalizaci ploch 
bytové zóny Ječná. V  okolí bytových domů budou opraveny chodníky 
a další zpevněné plochy, revitalizována zeleň a vybudována kontejnerová 
stání. Rovněž přibydou nová parkovací místa a  nově dětské hřiště 
v centrální části.

Z  akcí, u  kterých je třeba nejprve připravit projekt, zmíním 
rekonstrukci školní zahrady MŠ Tumaňanova, kterou je potřeba 

zejména dovybavit dalšími herními prvky (adekvátně současnému počtu 
dětí). Dále chystáme adaptaci budovy bývalé kotelny MŠ Měřičkova 
na novou třídu a rovněž projekt úprav v Zamilovaném hájku.

Toť výčet těch nejvýznamnějších investic, které jsou již nyní v rozpočtu 
kryty. Budeme se samozřejmě snažit, aby se nejednalo o výčet konečný 
a abychom ještě v průběhu roku získali z rozpočtu města nebo kraje další 
finance. 

Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Okolí bytových domů Ječná 

Zásadním dokumentem pro plynulé fungování naší městské části je kaž-
doroční rozpočet, se kterým se můžete podrobněji seznámit na internetových 
stránkách našeho úřadu. Jeho příprava a  realizace je na  rozdíl od  rozpočtu 
samostatné obce nelehkou disciplínou. Oproti klasickým obcím s  vlastními 
příjmy, tvořícími až 70 % rozpočtu, totiž můžeme v naší městské části počítat 
s  vlastními příjmy pouze ve  výši 5-10 %. Velkou část našeho rozpočtu navíc 
tvoří transfery, tedy finanční prostředky, které nám postoupí město Brno a kte-
ré se podaří získat od státu či Jihomoravského kraje. Když k tomu započítáme 
vývoj ekonomiky či inflaci, je při plánování nezbytné vycházet z předchozích 
zkušeností úřadu a aktuálních informací. Stalo se proto víceméně tradicí, že se 
rozpočet schvaluje mírně deficitní s tím, že se vedení městské části každý rok 
daří získáváním dalších finančních zdrojů končit v přebytku. 

  S ohledem na výše uvedené jsme pro rok 2019 schválili základní rozpočet 
s celkovými příjmy 85,4 milionů a výdaji 94,4 milionů korun. Letos plánujeme 
mírné zvýšení výdajů například v oblasti školství, tělovýchovy, zájmových čin-
ností či ochrany životního prostředí. Počítáme s  mírným zvýšením běžných 
výdajů (o 4,2 mil. Kč), při vědomí, že se investiční výdaje budou opět pohybo-
vat okolo 30 % z celkových výdajů rozpočtu. Stejně jako v letech předchozích 
totiž plánujeme pravidelné investice vedoucí k obnově i rozvoji infrastruktury 
a veřejných prostor naší městské části. Postupně zvyšujeme výdaje do oblasti 
dopravy, což zahrnuje zejména opravy, údržbu a  čistění komunikací (chod-
níky, parkoviště apod.). Mezi naše priority také patří kvalitní školství, jehož 
základem jsou investice do rozvoje zřizovaných mateřských i základních škol 

a jejich zázemí. Samozřejmostí je pro nás podpora rozvoje občanské společ-
nosti, kultury a spolkové činnosti. Plánujeme proto tedy zvyšovaní prostředků 
i do těchto oblastí, protože činnost spolků vnímáme za velmi důležitou pro 
každodenní život v naší městské části, zejména práci s dětmi, mládeží či seni-
ory. Nezáleží přitom, zda jde o organizace sportovní, kulturní či jinak zájmové.

 (Pokračování na str. 3)

Při plánování rozpočtu 
výrazně pomáhají  
zkušenosti  
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Na své 1. mimořádné schůzi 17. prosince 2018 rada:
● schválila smlouvu o sdružených službách na dodávku plynu pro 

objekt MČ (bývalá kotelna Měřičkova 46) se společností Teplárny 
Brno, a. s. 

Na svém 2. zasedání 17. prosince 2018 zastupitelstvo městské 
části:
● schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019: 

a) příjmy v celkové částce 85 396 tis. Kč, 
b) výdaje v celkové částce 94 384 tis. Kč, 
c) financování v celkové částce 8 988 tis. Kč,

● schválilo návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti bytového 
hospodářství na rok 2019,

● nesouhlasilo s  odprodejem části pozemku ve  vlastnictví měs-
ta Brna p.  č. 29/9 o  výměře cca 24 m2 v  k. ú. Řečkovice při ulici  
Družstevní,

● navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce: 
– Řečkovický GREGORYFEST 7. 6. 2019, 
– Řečkovický festival minipivovarů 8. 6. 2019, 
– Brněnská Country fontána Řečkovice 15. 6. 2019, 
– Vavřinecké hody 10. 8. 2019, 
– Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře 31. 8. 2019, 
– BRNĚNSKÝ STOOCK 7. 9. 2019,

● Schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2019: 
21. 2., 11. 4., 20. 6., 19. 9., 19. 12.

Dana Filipi, místostarostka                                                                                                                     

Zprávy ze zasedání rady 
a zastupitelstva městské části

ObchOdNí ceNtrum VysOčiNa

Před časem jsem vás ve svém příspěvku v Řeči informoval o situaci 
kolem části obchodního centra Vysočina přiléhající blíže k  Horáckému 
náměstí, která je již několik měsíců opuštěná a  služby v  ní nefungují. 
Proběhl zde několik let trvající spor o  určení vlastnictví mezi uživateli 
těchto prostor (fyzickými a  právnickými osobami), které se domnívaly, 
že jim vzniklo vlastnické právo na  základě privatizace, městem Brnem 
a  Českou republikou, zastupovanou Úřadem pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových (ÚZSVM). Rozsudkem krajského soudu bylo 
nakonec pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem objektu je Česká 
republika. I když městská část Řečkovice a Mokrá Hora i poté usilovala 
o  převedení objektu do  svého vlastnictví (resp. do  vlastnictví města 
Brna), rozhodl se ÚZSVM, zastupující stát, prodat tyto prostory ve veřejné 
dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Netrpělivě jsme 
tedy očekávali, kdy dražba proběhne a kdo se stane novým vlastníkem. 
Předpokládali jsme, že nový vlastník opět objekt zprovozní a  nabídne 
v něm našim občanům služby a prostory pro obchodní činnost. Na konci 
minulého roku dražba konečně proběhla, vydražitelem a  novým 
vlastníkem se stala společnost Lidl Česká republika. Ta se ovšem zatím 
svého vlastnického práva podle našich informací ujmout nemůže, 
protože jedním z domnělých majitelů objektu, kteří ovšem spor o určení 
vlastnictví prohráli, byla podána proti provedené dražbě námitka 
spornosti. Musíme tak všichni počkat na rozhodnutí příslušného soudu 
v této věci. Zřízení nových služeb a péče o nemovitost se tak prozatím 
odkládají, což určitě pro nás všechny není dobrá zpráva. Přesto celá 
záležitost svůj vývoj má, a  proto jsem cítil povinnost vás touto cestou 
informovat. Situaci budeme i nadále sledovat.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Stoletý jubilant
V úterý 18. prosince 2018 oslavil mimořádné životní jubileum občan naší 

městské části pan Jan Pokorný. K dosažení věku 100 let mu přišel popřát pev-
né zdraví a mnoho sil do dalších let také starosta Marek Viskot.

Redakční rada zpravodaje ŘEČ se připojuje ke gratulantům, v dalším vydá-
ní zpravodaje Vám přineseme rozhovor s panem Pokorným.  

Redakce

Odstraňování uschlých stromů 
v Zamilovaném hájku

Školní lesní podnik Mende-
lovy univerzity oznamuje, že 
od ledna do března 2019 bude 
na svých lesních pozemcích  
v katastrech Řečkovice a Sadová 
ve větším rozsahu a s pomocí 
techniky odstraňovat suché  
a nemocné stromy. Tuto 
povinnost ukládá vlastníkům 
lesa lesní zákon. Pohyb lidí v do-
tčených lesích bude omezený. 
V  Řečkovicích se to bude týkat 
lesa v Zamilovaném hájku.

Tento stav je důsledkem extrémního sucha, které způsobilo rozsáhlé 
chřadnutí zejména borovic a modřínů.

 Na základě zprávy od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny při-
pravilo Oddělení životního prostředí ÚMČ.

OŽP
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Při plánování rozpočtu ... 
(Dokončení ze str. 1)

Jednou z  objemově nejvýznamnějších polo-
žek našeho rozpočtu tradičně zůstává bydlení. 
A to i přesto, že díky průběžným investicím a ře-
šení obnovy bytového fondu není letos potřeba 
tolik peněz jako loni. Významnou částí našeho 
rozpočtu je již zmíněná oblast ochrany životního 
prostředí, ve které připravujeme například inves-
tice do  kontejnerových stání pro sběr tříděného 

odpadu, do drobného majetku (lavičky, odpadko-
vé koše apod.) či do údržby zeleně a  její úpravy. 
Jelikož postupně dochází k  nárůstu kompetencí 
a  úkolů přecházejících na  městskou část, počítá-
me v rozpočtu také se zvýšením výdajů na činnost 
místní správy. Od  tohoto kroku si  slibujeme také 
zvyšování kvality služeb našeho úřadu. 

Na  závěr svého komentáře k  rozpočtu si do-
volím zdůraznit, že rok je dlouhá doba a rozpočet 
není statický. Jedná se o  plán, takže v  závěreč-
ném účtu se mohou finální čísla od  plánu lišit. 

Rozpočet je tradičně připravován konzervativně, 
navíc s  přihlédnutím k  dosavadním zkušenos-
tem a s ohledem na všechna známá rizika. Navíc 
věřím tomu, že se stejně jako v  minulých letech 
opět podaří během roku zajistit další finanční pro-
středky z  rozpočtu města Brna, Jihomoravského 
kraje, případně ze státního rozpočtu. A to přede-
vším na naše rozvojové projekty, kterými chceme 
průběžně zvyšovat kvalitu života v  Řečkovicích 
a Mokré Hoře. 

Filip Hrůza,  místostarosta

Vážení čtenáři, představujeme Vám členy Zastupitelstva městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kteří byli do zmíněného orgánu zvoleni po-
prvé. Každému z nich jsme položili tři stejné otázky.

  Jaká je Vaše profese?
  Na kterou oblast se hodláte při své činnosti v zastupitelstvu  
 především zaměřit?
 Co patří k Vašim zálibám? 

Jejich odpovědi si můžete přečíst na následujících řádcích.
Dana Filipi

Mgr. Jiří Feyrer (ODS)
 Absolvoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy 
Univerzity v  Brně obor právo. Profesně se zabývám 
právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí.

 Vzhledem k tomu, že jsem již v naší městské části 
páté volební období v bytové komisi, rád bych se vě-
noval problematice bytové politiky a územního rozvo-
je. Dále bych se chtěl za přispění a s podporou malých 
a středních investorů zasadit o vhodnější využití a mo-

dernizaci stávající zastaralé infrastruktury vybudované v  dobách minulých 
režimů, aby dobře sloužila občanům Řečkovic a Mokré Hory a aby současně 
bylo přihlédnuto k architektonicky citlivému řešení.
Dovoluji si využít tohoto prostoru k poděkování občanům za projev důvěry 
a za hlasy mi svěřené, vynasnažím se dobře reprezentovat a sloužit naší měst-
ské části.

 Dříve jsem měl mnoho zálib, ale s přibývajícím pracovním vytížením se mi 
na mnohé z nich již nedostává času. Mezi mé záliby patří historie, architektu-
ra, fotografování s využitím nových technologií, různé hudební žánry, rád se 
projedu jen tak na skútru.

Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (ČSSD)
 Pracuji na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy 
univerzity jako odborný asistent a také zde vedu Insti-
tut veřejné správy. Částečně také působím na  Úřadu 
vlády ČR v Sekci evropských záležitostí. 

 Jako nově zvolený místostarosta mám ve své gesci 
rozpočet,  participaci obyvatel a  nová média. V  rámci 
rozpočtu se chci zaměřit zejména na posilování jeho 
příjmové stránky a dále pak také na efektivitu jeho díl-

čích složek. V rámci participace obyvatel a úlohy nových médií chci využít do-
savadních zkušeností a aktuálních trendů v těchto oblastech veřejné správy 
s ohledem na další zlepšování kvality života v městské části.

 Obecně mám rád cestování, historii, ale ve volných chvílích také rád pra-
cuji na zahradě či sportuji. Baví mne také život v komunitě, a proto mimo jiné 
také spolupořádám tradiční Sportovní dětský den v Řečkovicích a Mokré Hoře 
a rád se zapojuji do jiných podobných akcí.

JUDr. Václav Kokta (ČSSD)
 V současné době pracuji jako jednatel společnosti, 
jejímž nosným programem je reklama. V naší městské 
části např. úspěšně provozujeme informační systém. 
Nynější podoba našeho podnikání vychází z  původ-
ní rodinné firmy a  uvedenému oboru se věnuji již 
od roku 1991. Do budoucna bychom se také rádi roz-
víjeli i v oboru, který jsem vystudoval, a tím je právo.

 Velmi si vážím a  cením projevené důvěry voličů 
a chtěl bych všem za jejich hlasy velmi poděkovat. Je 

pro mě velkou ctí podílet se na rozvoji naší krásné městské části. Rád bych své 
působení zaměřil na oblast dopravy v Řečkovicích, a s tím mimo jiné neod-
myslitelně souvisí problematika parkování či parkovacích míst. Po pozvolném 
zavádění rezidentního parkování v centru města pociťujeme nárůst parkují-
cích vozidel, zejména pak v pracovní době. Do budoucna tak je naším zájmem 
zajistit komfortní dispozice především pro obyvatele Řečkovic.

 Největší zálibou a radostí je pro mě rodina, které také dávám takřka vše-
chen volný čas. A jako správný fanda hokeje nemohu chybět na zápasech Ko-
mety. V současnosti už na více koníčků není prostor.

PhDr. Ondřej Štaud, Ph.D. 
(Spolek Za zdravé Řečkovice)
 V  současnosti zastávám funkci HR managera 
ve  společnosti zabývající se vývojem software. Zde 
mezi mé kompetence patří komplexní starost o lidské 
zdroje a částečně také finance a komunikace s vnější-
mi subjekty. Věnuji se ovšem i pedagogické činnosti, 
kdy na zkrácený úvazek působím jako učitel na střední 
a vysoké škole. 

 Jsou to přesně činnosti, se kterými jsme šli do voleb. Budu se snažit zejmé-
na o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů obce a vnášet 
více transparentnosti na řečkovickou radnici. Dále je mým cílem vytvářet zá-
jmové komunity v rámci Řečkovic a také samozřejmě dohlédnout na korektní 
postup při revitalizaci Palackého náměstí a další projekty spojené se zdravým 
rozvojem naší obce. 

 Pohybuji se na hraně sfér sportu a kultury, které mám obě velmi rád. Co se 
týče sportu, tak ve věku dospívání jsem se úspěšně závodně věnoval silově-
vytrvalostním sportům, nyní preferuji spíše na rekreační úrovni cyklistiku, běž-
kové lyžovaní či workout. A co se týče kultury, zde je mým velkým koníčkem 
hudba, kterou jak rád poslouchám, tak i aktivně tvořím a  interpretuji. Jinak 
mě Řečkováci mohou vídávat na buď v na místních sportovištích, veřejných 
akcích či v pohostinských zařízeních, kde si také rád posedím se svými přáteli.

Česlav Ulrich (Spolek Za zdravé Řečkovice)
 Jsem zaměstnán jako odborný pracovník v menší 
firmě, orientované na výzkum, vývoj a laboratorní syn-
tézu v oboru organická chemie, kde hlavními oblastmi 
vývoje jsou meziprodukty pro elektronický a  farma-
ceutický průmysl.

 Mám v  úmyslu prosazovat vetší transparentnost 
a  možnost přístupu občanů k  informacím o  dění 
v naší městské části – tj. svolávat veřejná jednání k plá-

novaným investičním akcím a  umožnit občanům se k  nim vyjadřovat. Dále 
budu vyžadovat zveřejnění všech zakázek (registr smluv), i menšího rozsahu, 
na obecních webových stránkách, tak jak to ukládá zákon. Domnívám se, že 
pro lepší informovanost občanů a transparentnost o průběhu jednání zastu-
pitelstva je nejvhodnější možnost sledovat on-line videopřenos, včetně ar-
chivace na webových stránkách. Velkým tématem tohoto volebního období 
bude tvorba nového územního plánu města Brna, který musí být dle platné 
legislativy veřejně projednán a připomínky občanů na základě diskuze s širo-
kou veřejností zapracovány.

 Svůj volný čas věnuji službě druhým, tj. aktivně pracuji ve farnosti, ve skaut-
ské a orelské organizaci v Řečkovicích.  Velmi rád sportuji - zvláště cyklistika, 
fotbal a futsal, florbal, příležitostně i další sporty, např. hokej. Dále rád pracuji 
na zahradě a jsem domácí kutil. Téměř každý den si s chutí něco zajímavého 
a poučného přečtu. Spolupracuji při zpracování podkladů z historie Řečkovic 
včetně její prezentace pro veřejnost. 

Noví zastupitelé
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Poděkování hlasujícím 
“Dáme na vás”

Jako jedna z navrhovatelů bych ráda poděkovala všem hlasujícím.
V uplynulém roce 2018 proběhl druhý ročník projektu Dáme na vás - par-

ticipativní rozpočet města Brna. 
V “Dáme na vás” občané opět rozhodovali pomocí hlasování, jaké projekty 

budou realizovány. Pro letošní ročník město Brno vyčlenilo částku 30 mil. ko-
run, přičemž jeden projekt může stát max. 3 mil. korun.

Celkem připravili řečkovičtí navrhovatelé 5 projektů, které by mohly být 
provedeny.

Tyto projekty získaly dohromady 4179 hlasů! Bohužel žádný z projektů ne-
dostal tolik hlasů, aby se zařadil mezi 11 realizovatelných.  

Všem hlasujícím tímto děkuji za podporu a věřím, že se nám podaří v le-
tošním ročníku při novém hlasování získat dostatečnou podporu a návrhy tak 
bude možné zrealizovat!

Více informací najdete na www.damenavas.cz.
Eva Matoušková

Mezinárodní den průvodců 
23. – 24. února 2019

mezinárodní den průvodců se blíží a s ním možnost  
poznat brno lépe, s dětmi, nebo v cizím jazyce. 

Letos si připomínáme 100 let od  vzniku tzv. Velkého Brna sloučením se 
sousedními obcemi. Z téměř výhradně německého města se v tom okamžiku 
stalo město většinově české, a navíc hned druhé největší v nově založeném 
Československu. V rámci Mezinárodního dne průvodců si projdeme tři kdysi 
samostatné vesnice Řečkovice, Černá Pole a Žabovřesky. 

Tři další procházky jdou po stopách osobností světového významu, které 
se v našem městě narodily nebo je navštívily. Projdeme se po Brně Gregora 
Johanna Mendela a Leoše Janáčka a v rámci procházky s názvem Stopami tří 
arcinávštěv vysledujeme Karla IV., svatého Jana Kapistrána a Napoleona. 

Pro děti jsme přichystali procházku plnou nejznámějších brněnských po-
věstí. Pokud budete mít zahraniční návštěvu, můžete ji vzít na okruh historic-
kým centrem s výkladem v anglickém, německém a ruském jazyce.

V rámci Mezinárodního dne průvodců zaplatíte vstupné snížené na 30 Kč. 
O akci je velký zájem, tak s lístky nečekejte. Pořídíte je v infocentrech na Pa-
nenské 1, Radnické 8, nebo online na www.TICBRNO.cz.

Jan Gerych,  TIC Brno    

Knihy pro děti :
POhÁdKOhrÁtKy – autorka Sandra Grimmová napsala knížku veselých po-
hádek, doplněných o náměty k povídání a hraní. A na závěr připojila deset rad, 
jak dětem správně předčítat.
čerNObíLÉ PrÁZdNiNy – Honzík se na prázdninách u tetičky proboří do du-
tiny skryté pod pařezem a objeví tam podivuhodný svět plný zvířecích kama-
rádů, kteří mu vypravují pohádky a pomáhají mu řešit jeho problémy. Knihu 
napsala Lucie Šavlíková.
PrO hrst LeNtiLeK – Lavie Tidhar napsal příběh o městečku, kde jsou zaká-
zány všechny sladkosti, vznikají zde pašerácké gangy a v policii bují korupce. 
Hrdinkou je dvanáctiletá Nelle, která má detektivní kancelář a pustí se do pá-
trání po ztraceném medvídkovi zlopověstného gangstera Eddieho Mentolky.
tÁta Za VŠechNy Prachy – nová kniha Davida Walliamse, autora popu-
lární Babičky drsňačky. Tentokrát je hlavní postavou táta – automobilový zá-
vodník, který se po ošklivé havárii ocitne bez přátel, bez pomoci a bez peněz.

Knihy pro dospělé :
POdbrdsKÉ ŽeNy – autorka Jana Poncarová popisuje osudy tří generací 
žen, žijících od první světové války do současnosti na venkovském statku.
NaVrÁtiLKa – třináctiletá dívenka je ze svého bezstarostného života vytrže-
na sdělením, že žije v pěstounské rodině a že se má vrátit do své biologické 
rodiny. Autorka Donatella di Pietrantonio zaujímá postoj pozorovatele, v kni-
ze přibližuje italský venkov 70. let.
čtVerO rOčNích dOb V ŘímĚ – autorem této knihy je Anthony Doerr, autor 
oceněný Pulitzerovou cenou za román Jsou světla, která nevidíme. Tentokrát 
popisuje svůj pobyt v Římě, kde nejen navštěvuje známé památky, ale učí se 
také italsky, čte slavné italské klasiky a uvažuje o historii, tradici a plynoucím 
čase.
strÁŽci sVĚtLa – fotografka přírodních scenerií se rozhodne strávit rok 
na nehostinných ostrovech, kde se dá pobývat jen na zvláštní povolení, vyda-
ných za účelem vědeckých bádání. Když jeden z vědců zemře, vyvolá to řadu 
otázek, ale z ostrova není kam utéct… Autorka Abby Geniová s touto knihou 
zvítězila v soutěži debutů pořádaném knihkupectvím Barnes a Noble a získala 
cenu Chicago Reviewof Books.

Příjemné počtení vám přeje
Jana Paculová, vedoucí pobočky KJM v Řečkovicích

KNIHOVNA VE VÍRU ZMĚN
Nadpis dnešního povídání nelže – v posledním půlroce se rozvířil poklid 

v naší pobočce a nastala spousta změn.
První změna přišla už během léta a vy jste ji zaznamenali od září. Šárka 

Ondrušková, která ve zdejší pobočce se mnou v předchozích letech pracovala, 
začala nově působit v pobočce v Medlánkách na Sýpce. Místo ní přišla do Řeč-
kovic Lucie Filipová, která dlouhá léta pracovala v Mahenově památníku. 

Další změna nastala v listopadu. Jistě jste zaregistrovali, že pobočka byla 
více než týden uzavřena. To proto, že celá knihovna Jiřího Mahena přešla 
na nový výpůjční systém, který bylo potřeba kompletně nainstalovat, převést 
tam veškeré údaje o knihách i čtenářích a zprovoznit jej. Nebyla to žádná leg-
race, šlo doslova o miliony údajů. Od 20. listopadu tedy půjčujeme v novém 
systému, pro čtenáře slouží nový katalog. Není to lehké pro nás ani pro čtená-
ře, ale snažíme se každému pomoci a vysvětlit nové funkce. Doufám, že se to 
všecko časem usadí a zaběhne, jen si na to musíme všichni zvyknout.

Poslední odstavec se mi nepíše lehce – musím se s vámi rozloučit. Už mi 
dávno není osmnáct, už mne pronásledují různé neduhy, které nyní dospěly 
do fáze, že už nemůžu pracovat tzv. „na plný plyn“. Většina lidí si neuvědomu-
je, jak je knihovnická práce náročná fyzicky i psychicky – je to taková kombi-
nace učitelky a prodavačky, občas zpestřená skladníkem. A tak jsem dospěla 
k  rozhodnutí, že musím skončit. Strávila jsem v  této pobočce 13 let života, 
za tu dobu se z místa na mapě stala záležitost mého srdce. Ze všech poboček, 
na kterých jsem za svůj profesní život pracovala, jsem tuto měla nejraději. Po-
tkala jsem tu milé a pilné čtenáře, pochvalovala si dobrou spolupráci se školou 
a vstřícné vedení radnice. Všem velice děkuji. Budu na vás vzpomínat, a dou-
fám, že i vy si aspoň občas vzpomenete na mne.

Přeji vám všechno dobré, hodně štěstí mé nástupkyni a  krásnou novou 
budovu knihovny.

Jana Paculová, vedoucí pobočky KJM v Řečkovicích

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Letos uplyne 100 let od  vzniku tzv. Velkého Brna. Mezi tehdy připojené 
obce patřily i Řečkovice.

Mokrá Hora v té době však ještě byla spojena s Jehnicemi. Po přibližně 200 
letech došlo 1. února 1953 k rozdělení obou obcí. Mokrá Hora svoji samo-
statnou existenci udržela pouhých 7 let. Roku 1960 se spojila s Řečkovicemi.

Zajímavostí je, že několik posledních domů nad mateřskou školkou  
na ulici Tumaňanova stále přísluší k Jehnicím.

 Mgr. Dana Malíková

Dobová pohlednice Mokré Hory, kolem roku 1920

Historie po kapkách... únor
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Lesy města Brna, a. s.

Zvyšující se nároky veřejnosti na  les vedou k  větší potřebě komunikace 
s veřejností. Naším cílem je přiblížit lidem prostředí lesa se všemi jeho funkce-
mi, prohloubit u nich zájem o les a dřevo jako obnovitelnou surovinu, zlepšit 
vztah moderní společnosti k lesu a přírodě vůbec. Snažíme se lépe veřejnosti 
objasnit práci lesníků. Jedním z nástrojů této komunikace je lesní pedagogika. 
Kromě její výuky pořádají Lesy města Brna i celou řadu akcí určených široké 
veřejnosti. Tyto akce jsou spojeny s přírodou a probíhají na různých místech. 
Mezi ty pravidelné patří např. sázení vánočních jedliček, otevírání studánek 
nebo Den s lesy.

Od roku 2018 se nejvíce akcí uskutečňuje v areálu U Mravence Lesíka v Br-
ně-Řečkovicích.

 V letošním roce zde připravujeme celou řadu nových i už známých akcí. 
Od  ledna do  května, vždy 1. sobotu v  měsíci, bude od  14. do  19. hodin 

areál otevřený a  budete se moci zahřát u  plápolajícího ohně nebo si opéct 
špekáček. 

V  dubnu se pak můžete těšit na „Velikonoční aranžování“. Konec měsíce 
dubna je ve znamení pálení čarodějnic, které v areálu U Mravence Lesíka, pro-
běhne 30. 4. 2019.

Informace o akcích, které Lesy města Brna pořádají,  
najdete na www.lesymb.cz, FB lesymb. 

V pátek 16. listopadu 2018 se uskutečnila v sokolovně v Brně-Řečkovicích 
Sokolská akademie u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. Jednotli-
vé oddíly si připravily ukázku své činnosti a před zaplněnou sokolovnou před-
vedlo svá vystoupení téměř 150 cvičenců - od těch nejmenších až po seniory. 
Završením tohoto pěkného podvečera bylo přenocování malých cvičenců 
s rodiči a cvičiteli v tělocvičně. 

Sobota 17. listopadu je dnem, kdy si připomínáme Den boje za svobodu 
a demokracii. Tento den začal mší svatou v řečkovickém kostele a pokračoval 
průvodem se sokolskou, orelskou a  skautskou vlajkou ke  vzpomínkovému 
místu v sokolovně, kde za houslového doprovodu a písně „Blíž k Tobě Bože 
můj“ byla současně s věncem pořádající sokolské jednoty položena kytice MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Poté byla zapálena svíce a přítomní duchov-
ní  Církve československé husitské  a  římskokatolické  vzpomenuli památky 
obětí nacistické a komunistické totality a připomněli význam a symbol tohoto 
dne nejen pro současnost, ale i pro budoucnost. Bylo vzpomenuto zakladate-
lů československého státu, zazněla oblíbená píseň prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a  závěrem státní hymna.

Na galerii sokolovny byla po oba dny pro veřejnost umístěna výstava fo-
tografií a artefaktů vztahujících se nejen k minulosti řečkovické jednoty, ale 
také k XVI. všesokolskému sletu, konanému v  loňském roce, a nechyběl ani 
architektonický návrh případné budoucí perspektivy rozvoje sokolovny a je-
jího nejbližšího okolí.

Listopadové vzpomínkové slavnosti byly ukončeny 17. listopadu v podve-
černích hodinách divadelním představením autorů Svěráka a Smoljaka „Čes-
ké nebe“ v podání ochotnického souboru TYJÁTR  z Křižanova, které jemnou 
a citlivou ironií zachycuje historické problémy našeho národa. Závěrem bylo 
poděkováno nejen členům sokolské jednoty, ale i  dalším aktivním účastní-
kům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této dvoudenní listopadové akce, 
a vysloveno bylo též přání, aby nás tato pěkná spolupráce provázela i v násle-
dujících letech.

Kulturní část jubilejního roku našeho státu byla ukončena v neděli 2. pro-
since již tradiční dvacátou šestou Mikulášskou besídkou v režii společenského 
odboru naší sokolské jednoty, Řečkovické třináctky, která jako vždy předvedla 
pěkné pásmo pohádek s hudebním a pěveckým doprovodem a se závěreč-

ným příchodem Mikuláše, doprovázeného anděly a čerty. Děti byly obdarová-
ny balíčky, které finančně zajistila  MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Kolorit 
této akce také již tradičně dotvořilo sdružení Soroptimist Club Brno I, které 
nejen podávalo nápoje a  cukroví charakteristické pro  adventní období, ale 
také současně nabídlo výrobky chráněných dílen. Závěrem je nutné zdůraz-
nit, že letošní besídka patřila k  rekordním s ohledem na počet návštěvníků, 
a to především dětí.

Listopad a prosinec v naší řečkovické sokolovně byl velmi pestrý, náročný 
a krásný. Návštěvnost všech konaných akcí byla velká a jsme rádi, že jsme tak-
to mohli přispět k oslavám výročí 100 let republiky a že jsme ukázali, že sokol 
nejen byl a je, ale i bude.

Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu všech akcí podíleli.
Irena Zahrádková, Eva Janovská, TJ Sokol Brno-Řečkovice

Listopad a prosinec 2018 v řečkovické sokolovně

Placená inzerce
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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 
27. února 2019 v 18.00 hodin 

v sále školy

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 
v únoru 2019:

21. 2. v 18 hodin, sál školy

 Žákovský koncert

27. 2.  18 hodin, sál školy

Koncert  
k výročí V. Lejska

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

dle volných míst (viz web) je možné  
přihlašovánído některých našich kroužků 
na 2. pololetí

Srdečně zveme veřejnost, rodiče a děti na výstavy  
výtvarných prací dětí z našich kroužků:
Výstava tVOŘíme a hraJeme si od 11. 3. do 19. 3. 
ve společenském centru Sýpka, Kytnerova 1, Brno-Medlánky.
Zveme na zahájení výstavy s výtvarnou dílnou  
v neděli 17. 3. od 15 do 17 hod. dílna, od 17 hod. vernisáž.
Výstavu tvoříme a připravujeme společně s dětmi z kroužků 
DDM Domino a DDM Frikulín.

Po celý březen můžete také zavítat na POKračOVÁNí 
VÝstaVy dĚtsKÝch Prací  v knihovně: KJM, pobočka 
Královo Pole, Palackého tř. 16.

máme již vypsáno on-line přihlašování na naše tvořivé 
letní tábory:

KutiL Na cestÁch 1   |   29. 7. - 2. 8. 2019
KutiL Na cestÁch 2   |   19. 8. - 23. 8. 2019
Tvořivý program příměstských táborů je připraven pro děti 
od 6 do 14 let, náplň obou táborů se bude mírně lišit podle 
složení účastníků. Pojďte s námi spolu s procházkami  
v přírodě objevit kouzlo kutění, tvoření z přírodních, 
tradičních i netradičních materiálů.

hrNčíŘsKÝ VÝtVarNÝ   |   26. 8. - 30. 8. 2019
Tradiční příměstský tábor pro děti 6-14 let.
Opět roztočíme hrnčířské kruhy, užijeme si spoustu zábavy  
při tvoření s hlínou a dalšími materiály. 
Čekají nás samozřejmě  i výlety a vymýšlení her.

Více informací o našich výstavách, akcích  
a táborech, spolu s přihlašováním:
www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, 
725 803 059, domino@helceletka.cz

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

Učitelé ze ZŠ Horácké náměstí  
se bavili i podpořili své žáky

Sportovní klub TAK Hellas Brno uspořádal již XViii. klubový ples. Pořádal 
jej nejen pro své přátele, zápasníky, vzpěrače, rodiče žáků sportovních tříd 
a učitele ZŠ Horácké náměstí, ale pro všechny, kteří brzy po Vánocích nelenili 
oprášit taneční boty a společenský oděv a přišli 4. ledna 2019 do kulturního 
centra Sýpka.

Ples začal tradičně vystoupením mladých členů klubu, mezi které patří 
i žáci naší školy, poté následovalo předávání ocenění za rok 2018. Samozřejmě 
nechyběla malá ani velká tombola, občerstvení, zábava na tanečním parketu 
i mimo něj. Výtěžek z akce bude použit na činnost sportovního klubu.

Učitelé naší školy se přišli v hojném počtu nejen pobavit a společně strávit 
večer, ale také podpořit naše žáky během vystoupení zápasníků. Děkujeme 
organizátorům a věříme, že hojná účast a naše spokojenost s letošním roční-
kem jim bude motivací pro uspořádání dalšího setkání.

Mgr. Michaela Albrechtová, ZŠ,  Horácké náměstí

Projekt 
„Centra komunitní podpory 
ve společném vzdělávání“

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univer-
zity Palackého v Olomouci. Naše škola se nově zařadila mezi základní školy 
spolupracující s  Centrem kolegiální podpory MŠ a  ZŠ Brno, Kociánka, p.  o., 
které je součástí 42 center v ČR.

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogů pro působení ve společ-
ném vzdělávání. Jedná se zejména o vzájemné sdílení zkušeností, společné 
diskuze a řešení otázek souvisejících s inkluzí.

Mgr. Dagmar Černá 
zástupkyně ředitele ZŠ Novoměstská
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„Stop hluku v Řečkovicích“
Vážení spoluobčané,
chtěla bych ještě jednou poděkovat za podpisy, kterými jste podpořili petici 
„Stop hluku v Řečkovicích“. 

Petici jsem odeslala na Ministerstvo dopravy společně s dopisem, ve kte-
rém jsem upozorňovala na  zdravotní dopady nadměrného hluku. Jedná se 
o závažný problém, na který upozorňuje také rozsáhlá studie „Noise in Europe 
2014“, kterou publikovala Evropská unie. V této studii se nachází množství fak-
tů, které popisují dopady pramenící ze života v nadměrném hluku (poruchy 
čtení, rozrmzelost, spánkové poruchy, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární 
onemocnění, předčasná úmrtnost). Podle EU jsou dokonce definovány vyso-
ké úrovně hluku  nad 55 dB v denních hodinách a nad 50 dB v noci. Výsledky 
měření na ulici Kronova ukázaly, že denní úroveň hluku je 62,1 dB a v nočních 
hodinách 54,1 dB. Jak tedy můžete vidět, žijeme ve vysoké úrovni hluku, která 
může mít závažné dopady na naše zdraví.

To byl také důvod, proč jsem se rozhodla pokusit prostřednictvím petice 
zajistit vybudování protihlukových zábran. 

Bohužel v listopadu jsem obdržela z Ministerstva dopravy zamítavou od-
pověď, ze které bych zde jako shrnutí uvedla tento výňatek:

„Ředitelství silnic a  dálnic ČR, jako příspěvková organizace Ministerstva 
dopravy, využívá k  investicím prostředky z  veřejných rozpočtů a  přistupuje 
k  realizaci protihlukových opatření v  případě, že má k  dispozici objektivní 
podklady o překračování hygienických limitů hluku stanovených dle platné 
legislativy. Ze závěrů měření pro porovnání s hygienickým limitem v lokalitě je 
zřejmé, že nedochází k objektivnímu překračování hygienických limitů. Z to-
hoto důvodu v současné době nelze požadavku petice vyhovět a nemohou 
být zahájeny přípravy na realizaci protihlukových opatření.“ 

Již na začátku celého mého dvouletého snažení bylo zřejmé, že tato pro-
blematika bude běh na dlouhou trať. I přes negativní vyjádření Ministerstva 
bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří petici podpořili, a budu se sna-
žit i nadále najít nějakou cestu, jak protihluková opatření nechat vybudovat.

Celé znění odpovědi dopisu z Ministerstva dopravy, výsledky měření a dal-
ší materiály týkající se petice, můžete sledovat na FB: 

https://www.facebook.com/petice.reckovice.1
Mgr. Lucie Králová
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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

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.  
Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz

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

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.

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

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

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

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

PRODÁM Škoda Felicia, obsah 1,3, tažné zařízení a letní gumy,  
najeto 70000 km, dobrý stav, dohoda jistá. Tel: 608 377 259

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů 
na klíč. Tel: 777 141 165, 773 518 654  NONSTOP.

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

HLEDÁME pracovnici na úklid do ÚSP Brno-Řečkovice /TEREZA/  
Nástup možný ihned. Informace na T: 603 841 497.  M. Ondráčková

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

KOSMETIKA na ulici Žitná, Tel: 774 349 889

Můj život stojí za to, abych ho prozkoumal. 
Právě k tomu je připraven Workshop MyLife, který začne 19. 2.  
od 18 hod. v Medlánkách na Kytnerově 12a. Kurz tvoří šest setkání, 
vždy v úterý. Každé setkání se týká jednoho tématu, které nějak  
souvisí s naším životem. Bližší informace a přihlášky na adrese  
http://mylifeworkshop.cz/registrace/    

HLEDÁME šikovnou pedikérku a kadeřnici pro naše klienty zařízení  
Vividus Medical v Řečkovicích. Pro více informací T: 774 611 734.

Přímá zájemkyně koupí byt 1+1, 2+kk (s balkonem) T: 775 674 540

www.rkokno.cz734 319 616

Kořískova 47, 621 00 Brno

Právě hledám:
RD v Brně nebo do 20 km. Děkuji za nabídku. David

  Přijedeme prodat i Vaši nemovitost!

Placená inzerce
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Vážení řečkovičtí a mokrohorští spoluobčané,
blíží se čtvrtý ročník obnovené tradice, jejíž his-
torii bych vám chtěl v tomto článku připomenout  
a trochu přiblížit. Masopust, na Moravě zvaný také 
fašank či ostatky, je svátek, při kterém se lidé na-
posled poveselili a pořádně najedli před nadchá-
zejícím obdobím postu. 

Počátek masopustu má pevné datum, nastá-
vá po  svátku Tří králů (6. ledna), ale jeho konec 
na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc, 
a končí tak v rozmezí od poloviny února do počát-
ku března.   

V  původním smyslu jde o  „opuštění masa“ 
(slovo karneval pochází pravděpodobně z  latin-
ského carni vale - „sbohem masu“, italsky carnem 
levare - „maso pryč“). V  současném slova smyslu 
je však význam karnevalu obecný a  není vázaný 
na určité období. Může tak jít i o nějakou taneční 
zábavu, maškarní bál nebo známý karneval v Rio 
de Janeiru. 

     Masopust na Moravě a v Čechách slavili naši 
předkové již ve středověku. Lidé se při něm pře-
vlékali zpravidla do  zvířecích masek, které měly 
svoji důležitou symboliku. Masky představovaly 
plodnost, sílu, ale také poukazovaly na  smrtel-
nost člověka. Lidé jimi také vyjadřovali jakousi 
úctu k přírodě. Své kostýmy si lidé dříve vyráběli 
hlavně z dostupných přírodních materiálů. Masky 
představovaly zástupce různých profesí a  někdy 
i konkrétní osoby. Maškarní maska byla často pro-
středkem výsměchu a  kritiky některých lidských 
vlastností a neřestí.

Hlavní a  typické maškary, které při masopus-
tech nesměly nikdy chybět, jsou následující: 
medvěd - jeho převlek byl původně vytvořen ze 
slámy a sena, nyní se používají realističtější mas-
ky. Ve své moci měl úrodu a plodnost. Tu si moh-

ly ženy zaručit tanečkem s  ním. Medvěda vodila 
na  řetězu nebo provaze další nepostradatelná 
maska - medvědář.
Kobyla, šiml či klibna - bývá často ztvárněná dvě-
ma osobami. Pokud si ji nikdo při průvodu nekou-
pí, bude poražena.
brůna - představovala koně, který se spíš podobal 
žirafě, velbloudu nebo koze, na hlavě měla rohy. 
Jejím cílem bylo budit hrůzu.
bába s nůší (v nůši je dítě) - mívá dvě varianty: 
buď je dítě v  nůši vycpané nebo z  nůše vyčnívá 
člověk převlečený za dítě a bába je vycpaná.
Žid - měl na  sobě záplatovaný oblek s  různými 
cetkami, na  zádech nosil pytel haraburdí. Chodil 
většinou o holi a na obličeji měl masku s dlouhým 
červeným nosem. Nabízí lidem krámy, obchoduje  
a smlouvá. 
smrtka - bývá oblečena většinou do bílého hábi-
tu, na obličeji má strašidelnou masku a v ruce drží 
kosu. Při popravě kobyly jí bere život mávnutím 
kosy a posléze ji s velkou slávou život vrací. Nabízí 
kobyle pohárek dobrého moku, po kterém kobyla 
ožije.
Ženich s nevěstou - dříve se o masopustech sku-
tečně konaly také svatby. Tradovalo se, že pokud 
je nevěsta počestná, tak za  devět měsíců porodí 
dítě (do  období zemědělského klidu a  může tak 
dodržet šestinedělí, aniž by pracovala). Maškaru 
ženicha hrál útlý mladík jemného a tichého vystu-
pování. Jeho protějšek - nevěsta - byl statný chas-
ník, vycpaný na těch správných místech. Nevěsta 
dělala ženichovi různou ostudu.
turci - čtveřici „turků“ představují mladí svobod-
ní chlapci, dříve regruti (vojenští odvedenci). Dva 
jsou oblečeni v  modrém, dva v  červeném kostý-
mu. Na hlavách mají vysoké válcovité čepice, mají 
bílé rukavice a jezdecké boty. Hodně tancují.

slaměný - maska upletená ze žitné slámy nebo 
hrachoviny, s  vysokou čepicí a  začerněným obli-
čejem. V jedné ruce drží rožeň, kam napichuje vý-
služku, ve druhé karabáč nebo bič.
Kominík - celý zamazaný od sazí, se štětkou a se 
žebříkem. Honí omladinu a špiní přihlížející.  Měl 
také za úkol prohledat pece a sporáky, jestli tam 
hospodyně nezapomněla pekáč s nějakou dobro-
tou. Co našel, to zabavil.
masky v  uniformách - většinou to jsou hasi-
či, vojáci všech možných podob, včetně husarů  
a dělostřelců, nově strážníci a policajti. 
Laufer či strakatý - vedl celý průvod, k  čemuž 
předtím požádal starostu o  povolení, maškary 
slibují, že se budou „dobře“ chovat. Tuto roli mohl 
plnit pouze svobodný muž. 
hudebníci - průvody doprovázejí muzikanti se 
svými nástroji, tentokrát skutečnými, a hrají. Často 
chodívají za laufrem v čele skupiny. Složení kape-
ly může být různé a  odpovídá místním tradicím 
nebo vkusu. 
basa - pochování basy (hudebního nástroje) má 
význam v symbolickém konci masopustních zábav  
a veselí, někde se basa zavírá do skříně (zřeknutí 
se zábav, tancovaček).

Ze skutečně tradičního pojetí masopustu se 
nám do dneška dochovaly pouze zlomky. Masky  
i rituály kolem toho se liší kraj od kraje a na kaž-
dé dědině mívá tato veselice svá specifika. U nás 
se maskám na  masopustních průvodech žádné 
meze ve  fantazii nekladou. Hlavním cílem je vy-
myslet originální přestrojení, pobavit se, dokázat 
semknout lidi, stmelit je a posílit dobré sousedské 
vztahy. 

Tímto jste srdečně zváni 
do masopustního reje!

Petr Roháček, místopředseda MO KDU-ČSL

MASOPUST
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ZŠ Novoměstská  
na hokeji v Ostravě

ZŠ Novoměstská vyjela s Kometa expresem,  
tentokrát do Ostravy

Vybraní žáci naší školy měli možnost zúčastnit se v pátek 18. ledna 2019 
brněnského expresu, který je odvezl na utkání v Ostravě do moderního hoke-
jového stánku Ostravar Arény pro deset tisíc fanoušků.

Přibližně hodinu trvalo „naloďování“ brněnských hokejových fanoušků 
do speciálního Kometa Expresu. Ten vyrazil po poledni z Brna do Ostravy, kde 
úřadující mistři extraligy nastoupili k zápasu proti Vítkovicím. Do modro-bílé 
soupravy, čítající patnáct vagónů, se naskládali brněnští hokejisté, partneři 
klubu, zástupci obcí ze spolku Království Komety, děti i zhruba dvě stovky řa-
dových fanoušků. Lístky na speciální jízdu nešly koupit, zúčastnění šťastlivci je 
vyhráli při různých losováních.

Vlak z  brněnského nádraží v  Králově Poli vyrazil podle plánu ve  12.30, 
do  ostravských Vítkovic dorazil krátce před 15. hodinou. Extraligové utkání 
Vítkovic s Kometou začínalo v 17.30. Samotnému utkání přihlíželo vyprodané 
hlediště, a i když brněnská podpora byla velmi silná a hlasitá, k vítězství Kome-
ty to nestačilo. Nicméně z Ostravy všichni odjížděli naplněni mnoha zážitky, 
na které se bude vzpomínat téměř celý život.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy

 Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice 
pod záštitou městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 

pořádají

ve dnech 22. – 23. 2. 2019 
17. ročník 

mezinárodního dálkového pochodu IVV 

ČERNOHORSKÉ  
ŠLÁPOTY                             

Start a cíl: Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice (bývalý pivovar) 
22. 2. – trasa 102 km,106 km, start ve 20.00 hodin 
23. 2. – trasy 4, 8, 14, 24, 34, 45, 54 km,  
               start od 6.30 do 11.00 hodin 

Ukončení pochodu: 23. 2. v 21.00 hodin 
Každý účastník obdrží na startu mapku tras, nápoj a v cíli 
účastnický list. Občerstvení zajištěno. 
Startovné: děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč,  
ostatní 30 Kč, 102 km 50 Kč, 106 km 50 Kč 

Informace:  606 276185, pokorny.mvdr@centrum.cz, www.kct.cz 
                       608 875 157, ursus.cerny@seznam.cz 
                                              

Turistický pochod Černohorské šlápoty, který se bude tento rok konat již 
po sedmnácté, je jeden z prvních letos pořádaných, turistických pochodů.  Klub 
českých turistů Moravská Slavia Řečkovice za podpory MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora připravil pochod pro příznivce turistiky a pohybu v předjarní, ně-
kdy pomaleji, jindy rychleji se k novému životu probouzející přírodě.  Pochod 
je určen pro širokou veřejnost, jak pro ty, kdo se chtějí jen hezky projít v ma-
lebné přírodě, tak i pro zkušené účastníky dálkových pochodů. Trasy pochodu 
různých délek vedou po turistických značených trasách převážně po polních 
a lesních cestách od Řečkovic a Medlánek až k  Černé Hoře. Delší trasy i do 
Křtin a Adamova.  Turisté zavítají, mimo jiné, na vrchol Velká Baba, Kuřimskou 
horu, do Lelekovic s dřevěnou plastikou Lelkovadlo, na rozhlednu Babí lom, 
do malebného údolí Ponávky a k Jehnickým rybníkům, na Vranov s poutním 
kostelem, do hlubokých lesů u Černé Hory a Žernovníku - s možností návštěvy 

pivovaru v Černé Hoře - a na další zajímavá místa.  Na trasách pochodu turisté 
najdou i řadu studánek, lesních pomníčků a památníků. 

Každý účastník pochodu obdrží na  startu mapku a  popis tras a  malé  
občerstvení a  v  cíli účastnický list. Na  startu i  v  cíli bude dostatek teplého 
i  studeného občerstvení na  doplnění vyčerpaných sil. Připraveno je razítko 
pochodu i odznak. 

Pochod je zařazen mezi mezinárodní pochody IVV ( Internationaler 
Volkssportsverband) a letos i vybrán mezi 200 význačných pochodů Jihomo-
ravského kraje.  Za léta pořádání si pochod zajistil stálé místo v kalendáři turis-
tických akcí i v deníčku turistů a každoročně se ho zúčastní více než sto turistů. 

Rádi letos uvítáme i Vás na startu pochodu. Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele

MVDr. František Pokorný, KČT Moravská Slavia Řečkovice

TURISTICKÝ POCHOD ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY
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Sportovní program na ÚNOR:
Fotbal – SK Řečkovice 
zimní liga, viz samostatný článek 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz

Městský areál – Vodova
basketbal – ŽBL (nová hala) 
9. 2.  KP Brno : Hradec Králové 15:30 hod. 
23. 2.  KP Brno : Loko Trutnov 15:30 hod. 
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz
Volejbal – extraliga žen, nadstavbová část (nová hala) 
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – Super liga muži (nová hala) 
10. 2.  Bulldogs Brno : Střešovice 17:00 hod. 
24. 2.  Bulldogs Brno : Česká Lípa 17:00 hod. 
aktuálně na: www.bulldogs.cz
házená – Extraliga muži (stará hala) 
2. 2.  SKKP Brno : Plzeň 18:00 hod. 
16. 2.  SKKP Brno : Zubří 18:00 hod. 
23. 2.  SKKP Brno : Dukla Praha 18:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/
Futsal – 1. liga muži (nová hala) 
20. 2.  HELAS Brno : Uherské Hradiště 18:00 hod. 
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Richard Foltýn, předseda sportovní komise,  
člen zastupitelstva MČ

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

TIP MĚSÍCE:
Kometa proti hradci 
HC KOMETA Brno – Mountfield Hradec Králové 
úterý 19. 2. 18:00 – hala rondo 
aktuálně na: www.hc-kometa.cz

STALO SE:
Fotbalisté Zbrojovky Brno si před odletem na  vítězný turnaj  
TIPSPORT MALTA CUP zatrénovali na  novém hřišti s  umělým  
povrchem v Řečkovicích.

V popředí nejlepší střelec podzimu Lukáš Magera.

Zimní turnaj mužů 
ve fotbale

Vážení sportovní, a především fotbaloví fanoušci,
od  10. února do  10. března 2019 se každou neděli budou na  hřišti 
s umělým trávníkem hrát zajímavá fotbalová utkání, a to v rámci pre-
miérového ročníku zimního turnaje mužů, pořádaného místním SK 
Řečkovice. Všichni fanoušci jsou srdečně vítáni, občerstvení je zajiš-
těno.

rozlosování:
1. kolo
10. 2. 2019 11:00  Tatran Kohoutovice : SK Řečkovice
10. 2. 2019 13:00  TJ Sokol Troubsko : FC Veverská Bítýška
10. 2. 2019 15:00  AC Lelekovice : FC Svratka Brno „B“
2. kolo
17. 2. 2019 11:00  SK Řečkovice : TJ Sokol Troubsko
17. 2. 2019 13:00  FC Svratka Brno „B“ : Tatran Kohoutovice
17. 2. 2019 15:00  FC Veverská Bítýška : AC Lelekovice
3. kolo
24. 2. 2019 11:00  FC Svratka Brno „B“ : SK Řečkovice
24. 2. 2019 13:00  AC Lelekovice : TJ Sokol Troubsko
24. 2. 2019 15:00  Tatran Kohoutovice : FC Veverská Bítýška
4. kolo
3. 3. 2019 11:00  SK Řečkovice : AC Lelekovice
3. 3. 2019 13:00  FC Veverská Bítýška : FC Svratka Brno „B“
3. 3. 2019 15:00  TJ Sokol Troubsko : Tatran Kohoutovice
5. kolo
10. 3. 2019 11:00  FC Veverská Bítýška : SK Řečkovice
10. 3. 2019 13:00  Tatran Kohoutovice : AC Lelekovice
10. 3. 2019 15:00  FC Svratka Brno „B“ : TJ Sokol Troubsko

  Mgr. Martin Král, organizátor turnaje

Sportovec Řečkovic a Mokré Hory
Do  28. února 2019 můžete nominovat 3 sportovce a  jednoho  

trenéra, funkcionáře či družstvo v rámci tradiční ankety naší městské 
části. Svoje nominace posílejte na emailovou adresu:
simonek@reckovice.brno.cz  nebo  foltyn.r@volny.cz

Návrhy projedná a vyhodnotí nově jmenovaná komise sportu ve složení:
předseda – Richard Foltýn,
členové – Petr Bořecký, Josef Kugler, Mgr. Pavel Kučera a Dan Marek.

slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 29. března 2019.

S výsledky ankety se budete moci seznámit v květnovém vydání ŘEČi.
Richard Foltýn, předseda komise sportu
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Sdružení rodičů při ZŠ v Brně-Jehnicích
 Vás srdečně zve na 

konaný dne

9. března 2019 od 19:00 hodin
v prostorách tělocvičny ZŠ Jehnice

Večerem Vás provede 
pan Karel Hegner

K tanci a poslechu zahraje 
skupina Šumichrást Malbohár

Těšit se můžete na:
• taneční vystoupení
• bohatou tombolu
• speciality na grilu
• fotokoutek
• bar s míchanými nápoji

Sdružení rodičů při ZŠ v Brně-Jehnicích
Vás srdečně zve na 

konaný dne 10. března 2019 od 14:00 do 16:30 hodin
v prostorách tělocvičny ZŠ Jehnice

Těšit se můžete na: Divadlo Kejkle, malování na obličej, 
dětskou tombolu, občerstvení.

Vstupné dobrovolné

Vstupenky v ceně 270 Kč jsou v prodeji 
v kanceláři školy od 4. února 2019.
Rezervace je možná na tel. čísle 541 237 285.
Výtěžek akce je plně věnován na mimoškolní 
činnost žáků ZŠ Jehnice.

V SOBOTU 2. 2., 2. 3. a 6. 4. 2019  
OD 14.00 DO 18.00 HODIN 

V AREÁLU U MRAVENCE LESÍKA V BRNĚ-ŘEČKOVICÍCH 

PŘIJĎTE DO AREÁLU A UŽIJTE SI ODPOLEDNE V PŘÍRODĚ. 

Připravili jsme pro vás  

. posezení u ohně  

. procházku novou naučnou stezkou   

. prohlídku výukového polygonu   

  v korunách stromů 

. špekáčky, čaj, grog nebo svařené víno, které si můžete zakoupit 
   v lesním baru, popřípadě přinést své vlastní. 

VSTUP ZDARMA 

INFO: SPIRUDOVA@LESYMB.CZ 

TEL.: +420 601 175 484 

WWW.LESYMB.CZ

Barevný svět Dariny Studené

V  únoru v  Galerii Na  radnici přivítáme výtvarnici paní Darinu Studenou, 
která zachycuje vlastním originálním způsobem křehké a  prchavé dojmy 
z okolní krajiny. Maluje technikou akrylu a akvarelu. Svoje prožívání skuteč-
nosti převádí do jednoduché tvarové a barevné podoby. Námětem je jí pře-
devším krajina v Medlánkách a na Pálavě. Zabývá se i portrétem a sochařskou 
tvorbou. Speciálním hostem výstavy je malířka Romana Štrynclová, se kterou 
autorka tvoří spolek „Vrány“.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 22. února v  17 hodin  
a potrvá do neděle 3. března 2019. Otevřena pro veřejnost bude každý den  
od 14 do 17 hodin. Výstava je neprodejní. 

Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury RMČ. 

Vladislav Musil, předseda komise


