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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

OD NOOD NOOD NOOD NOOD NOVÉHO RVÉHO RVÉHO RVÉHO RVÉHO ROKU KE KOKU KE KOKU KE KOKU KE KOKU KE KOBLIHÁMOBLIHÁMOBLIHÁMOBLIHÁMOBLIHÁM
Patří k dobrému zvyku novoročních řádků zhodnotit rok uplynulý, pohlédnout vstříc roku budoucímu, vyřknout cosi moudrého

a popřát mnoho dobrého. Zhodnocení roku minulého už za mě udělali větší kabrňáci a náhled do budoucna rád přenechám povolanějším,
neboť za prognostika se naštěstí nepovažuji. To zbývající, co má novoroční zdravice obsahovat, bych chtěl vyjádřit poněkud nezvykle
skrze koblihy.

Záhy po škole jsem nastoupil do malé začínající firmy. V mladém kolektivu se práce dařila, nicméně kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Protože firma byla velice soukromá, dělat se muselo, tak se taky občas něco zkazilo. Při jednom takovém průšvihu jsem měl pocit, že nám
nebe spadne na hlavu a po něm celý vesmír i s černými dírami. Jak jsme se trápili, ani jsme si nevšimli, že kolega se tiše vypařil. Po chvíli
se však vrátil a do atmosféry připomínající náladu v řídícím středisku Apolla 13 začal rozdávat bohatě pocukrované koblihy. S jistým
nepochopením jsme se dali do jídla. A stalo se něco vskutku zázračného. S posledními sousty už nám bylo jasné, že nebe zůstane tam, kde
je, a celá věc nějak dopadne. Vždyť ani ty koblihy nejsou tak horké, jak se usmaží.

A proto vám, vážení čtenáři, přeji, abyste v roce 2005 vždy měli na blízku člověka, který vám v ten správný okamžik nabídne tu vaši
„koblihu“.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

JJJJJAK SE NÁM ŽIJE S LAAK SE NÁM ŽIJE S LAAK SE NÁM ŽIJE S LAAK SE NÁM ŽIJE S LAAK SE NÁM ŽIJE S LACHEMOUCHEMOUCHEMOUCHEMOUCHEMOU
Zaplať Pánu Bohu a současnému vedení Plivy-Lachemy, že doby, kdy v Ponávce tekly růžově či zeleně pěnící vody, jsou ty tam a ani

vzduch již není prosycen charakteristickými „vůněmi“ organické či anorganické chemie.
Lachema, jak ji všichni stále říkáme, je již pár let Plivou-Lachemou a podobně jako řada jiných podniků rozumně uvažujících

s předstihem nastoupila cestu do EU zavedením přísných provozních a ekologických opatření směrem k životnímu prostředí.
V pondělí 18. října uspořádala Pliva-Lachema každoroční besedu s občany naší MČ a okolí, s možností prohlídky areálu závodu

a některých provozů. Pracovníci vedení podniku seznámili návštěvníky se současným stavem, perspektivami ale i zděděnými problémy.
S chutí jsem se této exkurse zúčastnil jako anonymní Řečkovan,  jako dlouholetý vedoucí laboratoře ve Fakultní nemocnici v Brně jsem
měl oči na stopkách a sledoval každý detail a jako současný pracovník Zdravotního ústavu v Brně hodnotící zdravotní rizika ze životního
prostředí jsem s neskrývaným zájmem naslouchal slovům sympatické vedoucí odboru ekologie Ing. M. Kristové. Čekal jsem, kdy „udělá
botu“ a já ji „nachytám na hruškách“. Nestalo se tak, vše bylo jak má být a to je víc než dobře, zvláště z pohledu nás, kdo v okolí Lachemy
bydlíme.

Současná Lachema udělala proti té staré a páchnoucí veliký krok kupředu. Stalo se tak zřejmě nejen díky změně výrobního programu
ještě více směrem k léčivům a diagnostickým laboratorním pomůckám, ale i odpovědnějším přístupem vedení podniku k životnímu
prostředí. Celý provoz výroby cytostatik je nově vybaven výkonným klimatizačním zařízením s uzavřeným okruhem cirkulace vzduchu

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání na sání na sání na sání na sání na strtrtrtrtraně 4aně 4aně 4aně 4aně 4

LeLeLeLeLetttttecký pohled na arecký pohled na arecký pohled na arecký pohled na arecký pohled na areál Pliveál Pliveál Pliveál Pliveál Pliva - Lachemaa - Lachemaa - Lachemaa - Lachemaa - Lachema
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 35. SCHŮZE RMČA Z 35. SCHŮZE RMČA Z 35. SCHŮZE RMČA Z 35. SCHŮZE RMČA Z 35. SCHŮZE RMČ
A Z XVI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVI. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVI. ZASEDÁNÍ ZMČ

35. schůz35. schůz35. schůz35. schůz35. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 8. 1onala 8. 1onala 8. 1onala 8. 1onala 8. 12. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:

- projednala návrh rozpočtu městské části na rok 2005,
- schválila termíny svých schůzí v roce 2005,
- schválila smlouvy a dohody, které umožní v průběhu ledna 2005

přemístit sběrné středisko odpadů na původní stanoviště pod
mostem Hradecké radiály,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala účast členů svých komisí na jednáních těchto komisí,
- projednala zprávy ze zasedání výborů zastupitelstva,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 16. 16. 16. 16. 16. 12. Zas2. Zas2. Zas2. Zas2. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo rozpočtové opatření, vztahující se k rozpočtu roku 2004,
- schválilo rozpočet městské části na rok 2005,
- schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2005: 27. 1.,

10. 3., 28. 4., 23. 6., 8. 9., 3. 11., 15. 12.,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo účast členů svých výborů na jednáních těchto výborů,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

L. FL. FL. FL. FL. F

NNNNNABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMU
STSTSTSTSTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSTTTTTO BRNOO BRNOO BRNOO BRNOO BRNO

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁ
HORAHORAHORAHORAHORA

vyhlašuvyhlašuvyhlašuvyhlašuvyhlašuje nabídkje nabídkje nabídkje nabídkje nabídkooooovvvvvé řé řé řé řé řízízízízízení na prení na prení na prení na prení na pronájem nebonájem nebonájem nebonájem nebonájem nebytytytytytooooových prvých prvých prvých prvých prososososostttttororororor
v obv obv obv obv objektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1499 na ulici K499 na ulici K499 na ulici K499 na ulici K499 na ulici Kolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvva 3, ka 3, ka 3, ka 3, ka 3, k. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečkooooovicevicevicevicevice

Nebytové prostory jsou umístěny ve II. nadzemním podlaží
uvedeného objektu . Objekt je montovaná železobetonová stavba,
sloužící jako nákupní středisko v Brně - Řečkovicích. V předmětných
nebytových prostorách byl od roku 1995 nájemcem provozován
obchod s obuví a koženou galanterií. Pokud budou pro další využití
nebytových prostor nutné drobné stavební úpravy, případně
dovybavení technologiemi, budou prováděny výhradně na náklady
nájemce bez možnosti jejich návratnosti.
Podlahová plocha pronajímaných nebytových prostor činí 65,3 m65,3 m65,3 m65,3 m65,3 m22222.
Účelem nájmu nemovitého majetku je jeho komerční využití
(obchodní prostory, kanceláře apod.).
Další informace je možné získat u vedoucího Odboru správy majetku
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Libora Stloukala, tel.:
541 421 743. S Ing. Stloukalem je též možno dohodnout prohlídku
příslušných prostor.
Zájemci doručí či předají svou nabídku s požadovanými doklady
v zapečetěné obálce označené „N„N„N„N„Nabídkabídkabídkabídkabídkooooovvvvvé řé řé řé řé řízízízízízení na prení na prení na prení na prení na pronájemonájemonájemonájemonájem
nemonemonemonemonemovitého majevitého majevitého majevitého majevitého majetktktktktku - nebu - nebu - nebu - nebu - nebytytytytytooooových prvých prvých prvých prvých prososososostttttor v obor v obor v obor v obor v objektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1499,499,499,499,499,
KKKKKolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvva 3, ka 3, ka 3, ka 3, ka 3, k. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečkooooovice“vice“vice“vice“vice“ nejpozději do 111110. 3. 20050. 3. 20050. 3. 20050. 3. 20050. 3. 2005 na
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00
Brno, dveře č. 206 - sekretariát, tel.: 541421713, fax: 541226124.

O. PO. PO. PO. PO. P.....

UPOUPOUPOUPOUPOZZZZZORNĚNÍ OBČANŮMORNĚNÍ OBČANŮMORNĚNÍ OBČANŮMORNĚNÍ OBČANŮMORNĚNÍ OBČANŮM
NNNNNAŘÍZENÍ VLÁDAŘÍZENÍ VLÁDAŘÍZENÍ VLÁDAŘÍZENÍ VLÁDAŘÍZENÍ VLÁDYYYYY

ze dne 16. listopadu 2004,
KKKKKTERTERTERTERTERÝM SE SÝM SE SÝM SE SÝM SE SÝM SE STTTTTANOANOANOANOANOVÍ LHŮTVÍ LHŮTVÍ LHŮTVÍ LHŮTVÍ LHŮTY PRY PRY PRY PRY PRO VÝMĚNUO VÝMĚNUO VÝMĚNUO VÝMĚNUO VÝMĚNU

OBČANSKÝCH PRŮKAZŮOBČANSKÝCH PRŮKAZŮOBČANSKÝCH PRŮKAZŮOBČANSKÝCH PRŮKAZŮOBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
BEZ SBEZ SBEZ SBEZ SBEZ STRTRTRTRTROOOOOJOJOJOJOJOVĚ ČITELNÝCH ÚDVĚ ČITELNÝCH ÚDVĚ ČITELNÝCH ÚDVĚ ČITELNÝCH ÚDVĚ ČITELNÝCH ÚDAAAAAJŮJŮJŮJŮJŮ

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona 5. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.:

Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných

do 3do 3do 3do 3do 311111. pr. pr. pr. pr. prosince 1osince 1osince 1osince 1osince 1999999999944444, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2005; žádosžádosžádosžádosžádost o vydánít o vydánít o vydánít o vydánít o vydání
občansobčansobčansobčansobčanského prkého prkého prkého prkého průkůkůkůkůkazu občan přazu občan přazu občan přazu občan přazu občan předloedloedloedloedloží neží neží neží neží nejpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.
lislislislislistttttopadu 2005,opadu 2005,opadu 2005,opadu 2005,opadu 2005,

do 3do 3do 3do 3do 311111. pr. pr. pr. pr. prosince 1osince 1osince 1osince 1osince 1996996996996996, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2006; žádosžádosžádosžádosžádost o vydánít o vydánít o vydánít o vydánít o vydání
občansobčansobčansobčansobčanského prkého prkého prkého prkého průkůkůkůkůkazu občan přazu občan přazu občan přazu občan přazu občan předloedloedloedloedloží neží neží neží neží nejpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.
lislislislislistttttopadu 2006,opadu 2006,opadu 2006,opadu 2006,opadu 2006,

do 3do 3do 3do 3do 311111. pr. pr. pr. pr. prosince 1osince 1osince 1osince 1osince 1998998998998998, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2007; žádosžádosžádosžádosžádost o vydánít o vydánít o vydánít o vydánít o vydání
občansobčansobčansobčansobčanského prkého prkého prkého prkého průkůkůkůkůkazu občan přazu občan přazu občan přazu občan přazu občan předloedloedloedloedloží neží neží neží neží nejpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.
lislislislislistttttopadu 200opadu 200opadu 200opadu 200opadu 2007,7,7,7,7,

do 3do 3do 3do 3do 311111. pr. pr. pr. pr. prosince 2003osince 2003osince 2003osince 2003osince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2008; žádosžádosžádosžádosžádost o vydánít o vydánít o vydánít o vydánít o vydání
občansobčansobčansobčansobčanského prkého prkého prkého prkého průkůkůkůkůkazu občan přazu občan přazu občan přazu občan přazu občan předloedloedloedloedloží neží neží neží neží nejpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.jpozději do 30.
lislislislislistttttopadu 2008.opadu 2008.opadu 2008.opadu 2008.opadu 2008.

Žádost o nový občanský průkaz je možné si podat i na matrice
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, a to v pondělí a ve
středu od 08.00 do 17.00 hodin. Tiskopisy žádosti o OP jsou
k dispozici na podatelně ÚMČ a na matrice. Pokud nenastaly
nějaké změny v údajích uvedených ve stávajícím OP, k žádosti
se přikládá jedna fotografie (nová) a současný OP. Informace o
dalších předkládaných dokladech podá matrika na tel.: 541421747
nebo prostřednictvím mailu: petrzelova@reckovice.brno.cz.

LLLLLucie Pucie Pucie Pucie Pucie Peeeeetrtrtrtrtržžžžželoeloeloeloelovvvvvá, á, á, á, á, matrikmatrikmatrikmatrikmatrikaaaaa

PRPRPRPRPRONÁJEM VONÁJEM VONÁJEM VONÁJEM VONÁJEM VOLNÝCH ZAHRÁDEKOLNÝCH ZAHRÁDEKOLNÝCH ZAHRÁDEKOLNÝCH ZAHRÁDEKOLNÝCH ZAHRÁDEK
Úřad městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora nabízí
k pronájmu volné obecní pozemky (zahrádky):

- pozemek p. č. 801 v k. ú. Řečkovice - lokalita Stará cihelna za
objektem Billa (vstup z ulice Podpěrovy) - 1 zahrádka o výměře
80 m2.

- pozemek p. č. 802 v k. ú. Řečkovice - 4 zahrádky v zahrádkářské
kolonii - lokalita Stará cihelna za objektem Billa (vstup z ulice
Podpěrovy nebo z rohu ulic Dudíkova a Sibiřská) o výměrách
188 m2, 188 m2, 308 m2,  179 m2.

- pozemek p. č. 3415/1 v k. ú. Řečkovice - 1 zahrádka v lokalitě
Podhájí (za Hradeckou radiálou u budovy ČESMAD směrem
k Zamilovanému hájku) o výměře 428 m2.

- pozemek p. č. 3885 v k. ú. Řečkovice - pozemek o výměře cca 850
m2 v lokalitě Jezerůvky (vstup z polní cesty za ulicí Žilkova)

Bližší informace o jednotlivých lokalitách podá odbor správy majetku
ÚMČ - paní Vrbková, dveře č. 106, telefon 541 421 722.

ObObObObObjekt k prjekt k prjekt k prjekt k prjekt k pronájmuonájmuonájmuonájmuonájmu



33333 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE UMČCE UMČCE UMČCE UMČCE UMČ

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTŮ PO NEPLATŮ PO NEPLATŮ PO NEPLATŮ PO NEPLATŮ PO NEPLATIČÍCHTIČÍCHTIČÍCHTIČÍCHTIČÍCH
V průběhu měsíce listopadu loňského roku došlo v naší městské
části k uvolnění dvou bytů, obývaných dlouhodobými neplatiči
nájemného. V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů,
které umožňují získat do nájmu byt za předpokladu uhrazení dluhu
po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje:

1. Údaje o bytu - Sibiřská 62, 1. nadzemní podlaží, byt č. 1,
velikost 1+1, celková plocha 30,7 m2

Výše dluhu - samotný dluh 100.998,- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 12. 2004 144.701,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 31. 1. 2005

2. Údaje o bytu - Sibiřská 62, 3. nadzemní podlaží, byt č. 29,
velikost 1+1, celková plocha 29,9 m2

Výše dluhu - samotný dluh 142.614,- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 12. 2004 155.976,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 31. 1. 2005

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení
celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne
rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude při
hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na
příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ.
Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci,
který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po
vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel.: 541 421 719.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Reicheicheicheicheich
prprprprprávník bávník bávník bávník bávník bytytytytytooooového odboruvého odboruvého odboruvého odboruvého odboru

ZÁMĚR STZÁMĚR STZÁMĚR STZÁMĚR STZÁMĚR STAAAAATUTTUTTUTTUTTUTÁRNÍHO MĚSÁRNÍHO MĚSÁRNÍHO MĚSÁRNÍHO MĚSÁRNÍHO MĚSTTTTTAAAAA
BRNBRNBRNBRNBRNAAAAA,,,,,

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁ
HORAHORAHORAHORAHORA

PRPRPRPRPRONONONONONAAAAAJMOUT NEMOJMOUT NEMOJMOUT NEMOJMOUT NEMOJMOUT NEMOVITÝ MAVITÝ MAVITÝ MAVITÝ MAVITÝ MAJETEKJETEKJETEKJETEKJETEK

V souladu s usV souladu s usV souladu s usV souladu s usV souladu s ust. 39 odst. 39 odst. 39 odst. 39 odst. 39 odst. 1 zákt. 1 zákt. 1 zákt. 1 zákt. 1 zákona č. 1ona č. 1ona č. 1ona č. 1ona č. 128/2000 Sb., o obcích,28/2000 Sb., o obcích,28/2000 Sb., o obcích,28/2000 Sb., o obcích,28/2000 Sb., o obcích,
zvzvzvzvzveřeřeřeřeřeeeeejňujňujňujňujňujeme záměr Stjeme záměr Stjeme záměr Stjeme záměr Stjeme záměr Statutáratutáratutáratutáratutárního měsního měsního měsního měsního městtttta Bra Bra Bra Bra Brna, měsna, měsna, měsna, měsna, městststststské čáské čáské čáské čáské částititititi
BrBrBrBrBrno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora pra pra pra pra pronajmout nemoonajmout nemoonajmout nemoonajmout nemoonajmout nemovitývitývitývitývitý
majemajemajemajemajetttttek:ek:ek:ek:ek:

Předmětem tohoto záměru je pronájem nebytového prostoru
o výměře 23 m2, nalézajícího se v suterénu bytového domu
Žitná 15, Brno. Minimální požadovaná výše nájemného činí
500 Kč/m2/rok.

Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané
uplatnit na ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
nám. 11, 621 00 Brno, do 31. ledna 2005. K žádosti o pronajmutí
uvedeného prostoru je nutno připojit v samostatné uzavřené
obálce (na obálku uveďte adresu nebyt. prostoru) návrh výše
nájemného, kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní
smlouvy hradit. Pokud tato konkrétní nabídka nebude k žádosti
připojena nebo její hodnota nedosáhne minimální požadované
výše nájemného, nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení
na pronájem nabízeného nebytového prostoru.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Oteeeeevřvřvřvřvřeloeloeloeloelovvvvvááááá
tajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČtajemnice ÚMČ

S PS PS PS PS PAPÍREM NAPÍREM NAPÍREM NAPÍREM NAPÍREM NA RENČA RENČA RENČA RENČA RENČOOOOOVĚ JINVĚ JINVĚ JINVĚ JINVĚ JINAMAMAMAMAM
Upozorňujeme občany, kteří si zvykli využívat k odkládání
použitého papíru kontejnery v ulici Renčově při č. o. 28, že
dochází ke změně v jejich umístění. Nová dvě stanoviště, na
která budou nádoby přestěhovány, budou u kotelny za bistrem
„Schwarz“ při budově č. o. 32a a u samoobsluhy (č. o. 26) vedle
kontejnerů na sklo, obojí v ulici Renčově.

Ing. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽP

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádí Jarádí Jarádí Jarádí Jarádí Jaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,

tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777
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DĚTI RDĚTI RDĚTI RDĚTI RDĚTI ROOOOOZSZSZSZSZSVÍTILVÍTILVÍTILVÍTILVÍTILY VY VY VY VY VÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ
SSSSSTRTRTRTRTROMEOMEOMEOMEOMEČEKČEKČEKČEKČEK

V polovině prosince se konaly již druhé Řečkovické vánoce.
V příjemném prostředí Vavřineckého náměstíčka vystoupily děti
z mateřských i základních škol naší městské části s vánočními
říkankami a písničkami. S přicházejícím soumrakem si děti za
vydatné pomoci rodičů a ostatního obecenstva kouzelným
pokřikem „Sviť stromečku, sviť!“ rozsvítily nazdobenou jedličku,
která zde byla v loňském roce zasazena.

O.PO.PO.PO.PO.P.....

VYÚČTVYÚČTVYÚČTVYÚČTVYÚČTOOOOOVVVVVÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKYÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKYÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKYÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKYÁNÍ  VEŘEJNÉ  SBÍRKY
Seznamujeme tímto veřejnost s celkovým konečným vyúčtováním
veřejné sbírky na „PŘÍSTAVBU SOKOLOVNY“ za období
2002 - 2004, které schválil Krajský úřad Jihomoravského kraje svým
rozhodnutím čj.: JMK 8703/2003/OLP ze dne 16. 11. 2004.

Celkový čistý výtěžek 118.621,30 Kč byl v roce 2004 použit na dílčí
úhradu investičních nákladů realizace stavby naší sokolovny
v Řečkovicích.

VŠEM DÁRVŠEM DÁRVŠEM DÁRVŠEM DÁRVŠEM DÁRCŮM PCŮM PCŮM PCŮM PCŮM PAAAAATŘÍ OPRATŘÍ OPRATŘÍ OPRATŘÍ OPRATŘÍ OPRAVDU VELIKÉVDU VELIKÉVDU VELIKÉVDU VELIKÉVDU VELIKÉ
PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍ.ÁNÍ.ÁNÍ.ÁNÍ.ÁNÍ.

Z důvodu nedokončení našeho stavebního díla, jsme podali novou
žádost na další konání veřejné sbírky pro stejný účel. Vaše příspěvky
budou opět vedeny na samostatném účtu u ČSOB Brno,
Šumavská 33, číslo účtu sbírky:  203 993 233/0300

Ještě jednou Všem dárcům děkujeme za finanční podporu
a zůstáváme v úctě

Ing. JiřIng. JiřIng. JiřIng. JiřIng. Jiří Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkaaaaa
ssssstartartartartarosososososta Tta Tta Tta Tta TJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovicevicevicevicevice
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s vysoce účinnou filtrací, rovněž vybavení laboratorní technikou je
na vysokém soudobém standardu.  Hygienické smyčky zajišťující
bezpečnost a zdraví pracovníků jsou instalovány všude, kde je třeba.
Možnost úniku škodlivin do ovzduší je zcela minimální. I v ostatních
provozech je zřejmý zájem o modernizaci a zlepšování stavu.
Pravidelné měření energetických a technologických emisí, které je
dáno legislativními požadavky, umožňuje průběžnou kontrolu jejich
dodržování.

Před rokem a půl byla dána do provozu automatická
meteorologická stanice, informace z ní jsou ukládány do počítače,
a je tak možné kdykoli zpětně zjistit základní parametry jako směr
a rychlost větru, vlhkost vzduchu i množství srážek. Získané údaje
jsou využívány při hodnocení klimatických podmínek přímo
v daném místě, a následně jsou tak k dispozici údaje pro různé
studie hodnotící jakým způsobem svojí činností Lachema ovlivňuje
okolní ovzduší. V případě stížnosti je možné podle směru větru
přesněji lokalizovat původce, a tím případně i vyvrátit přesvědčení,
že „pokud něco smrdí musí to být Lachema“. Nepřetržitou službu
má závodní hasičská jednotka zajišťující výše uvedenou „službu
ovzduší“ pro řešení stížností obyvatel i jako středisko pomoci
v rámci tzv.transportního integrovaného nehodového systému
(bezplatné poskytnutí informací k vybraným chemikáliím, a to veliteli
zásahu v případě dopravní havárie).

V odpadovém hospodářství se snižuje množství nebezpečného
odpadu, které končí na skládkách, a naopak narůstá podíl odpadů,
které jsou dále využívány jako druhotné suroviny nebo jsou bezpečně
likvidovány spalováním. Za roky 2001 - 2003 vzrostl podíl využívání
odpadů více než trojnásobně.

Vlastní kanalizační systém zbudovaný již před léty oddělil od
sebe chemickou kanalizaci od dešťové a splaškové. Chemická
odpadní voda prochází neutralizační stanicí, kde probíhá předúprava,
a následně po smíchání s vodami dešťovými a splaškovými je
vypouštěna do veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou
odpadních vod. Nejvíce znečištěné odpadní vody na základě interního rozhodnutí nejsou vypouštěny ani do chemické kanalizace a jsou
přímo na provozech stáčeny do sudů a odváženy na externí čištění. Znečištění běžnými chemikáliemi je mírně nadlimitní. Současně
probíhající rekonstrukce podnikové kanalizace slibuje i tento problém v nedaleké budoucnosti zlikvidovat.

Stará ekologická zátěž vznikla v minulosti jako důsledek tehdy používaných materiálů pro kanalizace či podlahy ve výrobním
objektu, který byl k 31. 12. 1997 uzavřen a celý rok 1998 zde probíhaly dekontaminační práce, zakončené monitoringem ovzduší a stěry
z podlah a stěn.  Od června 2000 do února 2002 probíhala sanace odčerpáváním znečištěné podzemní vody a jejím částečným zasakováním
po vyčištění. V letech 2002 - 2003 probíhal tzv.postsanační monitoring, který prokázal dosažení stanovených limitních hodnot pro
halogenované ethylény. V dubnu 2004 byla sanace ukončena a ze strany MŽP, ČIŽP i supervizní organizace označena za úspěšně
ukončenou s tím, že koncentrace sledovaných halogenovaných ethylénů jsou podlimitní. Od roku 2005 bude zahájen následný kontrolní
monitoring, aby tak byla stálá kontrola, že nedochází k nové dotaci znečištění.

Za uplynulé období od roku 2000 se tak podařilo snížit odčerpáváním a čištěním získané vody koncentraci dominantní škodliviny
cis-1,2 dichloretylénu z tisíců mikrogramů na litr vody na desítky mikrogramů, což v tuto chvíli vyhovuje současné normě. Podobné, byť
mírnější, znečištění vykazují podzemní vody i trichloretylénem.

Bylo by více než dobré, kdyby současné vedení podniku přijalo myšlenku rozšířit ochranu životního prostředí i o pravidelné
sledování zeminy a trvalých porostů v okolí závodu na obsah vybraných látek. Smyslem by bylo rozšířit informovanost veřejnosti co
možná nejobjektivněji o stavu životního prostředí v okolí Lachemy. K takovému rozhodnutí  by bylo možno současnému vedení podniku
jen gratulovat a nám pak už nezbude, než výsledky jejich snahy pravidelně zveřejňovat.

V minulosti byly dny otevřených dveří Lachemy hojně navštěvovány laickou veřejností a debaty byly místy bouřlivé. Tentokrát přišli
na besedu všeho všudy 3 zájemci včetně mě. I to svědčí o skutečnosti, že bývalé problémy jsou za námi a že současná Pliva-Lachema se
stala dobrým a do budoucna snad již bezkonfliktním a chápajícím „spolubydlícím“.

I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání zání zání zání zání ze se se se se strtrtrtrtrananananany 1y 1y 1y 1y 1

POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNÍ  NÁNÍ  NÁNÍ  NÁNÍ  NÁNÍ  NA II.  SPOLEA II.  SPOLEA II.  SPOLEA II.  SPOLEA II.  SPOLEČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLES
MČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEMČ BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA
pořpořpořpořpořádaný pod zášádaný pod zášádaný pod zášádaný pod zášádaný pod záštittittittittitou sou sou sou sou stttttarararararosososososttttty MČ Bry MČ Bry MČ Bry MČ Bry MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
PPPPPaedDraedDraedDraedDraedDr. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladislavvvvva Filipihoa Filipihoa Filipihoa Filipihoa Filipiho

Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá v sobotu 12. 2. 2005 od 19.30 hod.
v Sokolovně na ulici Vážného v Řečkovicích II. SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI.
- K tanci a poslechu hraje BIG BAND MR SWING - Brno.
- Těšit se můžete na kulturní program, občerstvení, večeři a bohatou tombolu.
- Vstupenky s místenkami bude možné zakoupit v předprodeji na podatelně úřadu městské části
(Zámeček), Palackého náměstí 11, od 24. 1. 2005, pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek
a pátek od 9 do 14 hodin.

Dary do tomboly je možné předat na sekretariát ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, v týdnu od 7. 2. 2005 do
11. 2. 2005 od 9 do 14 hodin nebo v den konání plesu v Sokolovně od 17 do 19 hodin.

PlivPlivPlivPlivPliva - Lachema - výra - Lachema - výra - Lachema - výra - Lachema - výra - Lachema - výrobna tableobna tableobna tableobna tableobna tablettttt
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSOHLÉDNUTÍ ZA VÝSOHLÉDNUTÍ ZA VÝSOHLÉDNUTÍ ZA VÝSOHLÉDNUTÍ ZA VÝSTTTTTAAAAAVVVVVOUOUOUOUOU

„„„„„JÁRA CIMRMAN ANEB POJÁRA CIMRMAN ANEB POJÁRA CIMRMAN ANEB POJÁRA CIMRMAN ANEB POJÁRA CIMRMAN ANEB PO
SSSSSTTTTTOPOPOPOPOPÁCH GÉNIA“ÁCH GÉNIA“ÁCH GÉNIA“ÁCH GÉNIA“ÁCH GÉNIA“

Rada městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora vyhlásila
v srpnu 2004 u příležitosti pojmenování ulice Járy Cimrmana literární
a výtvarnou soutěž „JÁRA CIMRMAN aneb po stopách génia“.
Soutěž byla vypsána ve 2 věkových kategoriích pro žáky 2. stupně
základních škol a studenty středních škol a učilišť. Do říjnové
uzávěrky soutěže bylo zasláno na 50 příspěvků především
z řečkovických škol. Ta nejzdařilejší dílka byla až do konce prosince
2004 vystavena na chodbě naší radnice. Příběh „Cimrmanovy smolné
boty“ včetně velkorozměrových dobových vyobrazení byl autory
z devátých tříd ZŠ Horácké náměstí předváděn přímo na slavnostním
aktu pojmenování ulice.
Ocenění tvůrci obdrželi věcné ceny a diplomy vlastnoručně
podepsané starostou a Zdeňkem Svěrákem.
Odborná komise složená z těch nejpovolanějších vyhodnotila soutěž
následovně:

KAKAKAKAKATEGORIE  A (2. sTEGORIE  A (2. sTEGORIE  A (2. sTEGORIE  A (2. sTEGORIE  A (2. stupeň ZŠ)tupeň ZŠ)tupeň ZŠ)tupeň ZŠ)tupeň ZŠ)

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ - nejlepší práce:
- Zdena HrZdena HrZdena HrZdena HrZdena Hrušušušušuškkkkkooooovvvvvááááá, 7. třída ZŠ Novoměstská, „Jára Cimrman

v Řečkovicích“
- TTTTTomáš Tomáš Tomáš Tomáš Tomáš Trrrrrkkkkkananananan, 7. třída ZŠ Novoměstská, „Jára Cimrman včera,

dnes i zítra“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - nejlepší práce:
- AndrAndrAndrAndrAndrea Barea Barea Barea Barea Bartttttošoošoošoošoošovvvvvá, Rá, Rá, Rá, Rá, Romana Doleomana Doleomana Doleomana Doleomana Doležaložaložaložaložalovvvvvá, Zuzana Mirá, Zuzana Mirá, Zuzana Mirá, Zuzana Mirá, Zuzana Mirooooovvvvvá, Tá, Tá, Tá, Tá, Terererererezaezaezaezaeza

UUUUUrrrrrvvvvválkálkálkálkálkooooovvvvvá, Tá, Tá, Tá, Tá, Tererererereza Kriseza Kriseza Kriseza Kriseza Kristinotinotinotinotinovvvvvá, Daá, Daá, Daá, Daá, David Hrvid Hrvid Hrvid Hrvid Hrušušušušuškkkkka, Dan Ka, Dan Ka, Dan Ka, Dan Ka, Dan Kooooovvvvvařařařařaříkíkíkíkík,,,,,
TTTTTomáš Vomáš Vomáš Vomáš Vomáš Váňa, Káňa, Káňa, Káňa, Káňa, Katkatkatkatkatka Jabůra Jabůra Jabůra Jabůra Jabůrkkkkkooooovvvvvá, Mará, Mará, Mará, Mará, Martina Vtina Vtina Vtina Vtina Vrrrrrtktktktktkooooovvvvvááááá z 6. třídy ZŠ
Novoměstská, „Multikino dle Járy Cimrmana“

- SkSkSkSkSkupinoupinoupinoupinoupinovvvvvá prá prá prá prá práce 7áce 7áce 7áce 7áce 7.A.A.A.A.A ZŠ Novoměstská, „Jára Cimrman aneb po
stopách génia“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - zvláštní ocenění:
- Filip ŠpilaFilip ŠpilaFilip ŠpilaFilip ŠpilaFilip Špila, 4.A ZŠ Horácké nám., „Obr Koloděj“

CENA STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
- SkSkSkSkSkupinoupinoupinoupinoupinovvvvvá prá prá prá prá práce 9.A a 9.Dáce 9.A a 9.Dáce 9.A a 9.Dáce 9.A a 9.Dáce 9.A a 9.D ZŠ Horácké nám., „Cimrmanovy

smolné boty“

CENA ANTONA CICWARKA
- Michaela VMichaela VMichaela VMichaela VMichaela Vooooojtkjtkjtkjtkjtkooooovvvvvááááá, 6. A ZŠ Horácké nám., „Jára Cimrman - Jak

vynalezl antuku“

KAKAKAKAKATEGORIE  B (sTEGORIE  B (sTEGORIE  B (sTEGORIE  B (sTEGORIE  B (střtřtřtřtřední šední šední šední šední škkkkkoly)oly)oly)oly)oly)

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ - nejlepší práce:
- VVVVVooooojtěch Tjtěch Tjtěch Tjtěch Tjtěch Trrrrrmalmalmalmalmal, 3. B VOŠ a SOŠ IKS Hapalova, „ALEA IACTA

EST - KOSTKY JSOU VRŽENY“
- EEEEEvvvvva Holubcoa Holubcoa Holubcoa Holubcoa Holubcovvvvvááááá, 3. B VOŠ a SOŠ IKS Hapalova, „Jára Cimrman

a řečkovický obecní soud aneb Obvinění z čarodějnictví“

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - nejlepší práce:
- IvIvIvIvIvana Tana Tana Tana Tana Ticháicháicháicháichá, oktáva A Gymnázium T. Novákové, „Génius Jára

Cimrman“
- MarMarMarMarMarkékékékékéttttta Ora Ora Ora Ora Orságoságoságoságoságovvvvvááááá, sexta Gymnázium T. Novákové, „Lokomotiva

Amálka“

CENA STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Filip BurianFilip BurianFilip BurianFilip BurianFilip Burian, kvinta A Gymnázium T. Novákové, „Génius Jára

Cimrman“

CENA ANTONA CICWARKA
- MarMarMarMarMartin Vtin Vtin Vtin Vtin Vooooojtjtjtjtjtaaaaa, kvinta B Gymnázium T. Novákové, „Jára Cimrman

u nás v Řečkovicích“

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

IvIvIvIvIvana Tana Tana Tana Tana Tichá, oktávichá, oktávichá, oktávichá, oktávichá, oktáva A Gymnázium Ta A Gymnázium Ta A Gymnázium Ta A Gymnázium Ta A Gymnázium T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooové, „Génius Járvé, „Génius Járvé, „Génius Járvé, „Génius Járvé, „Génius Jára Cimrman“a Cimrman“a Cimrman“a Cimrman“a Cimrman“

MarMarMarMarMarkékékékékéta Orta Orta Orta Orta Orságoságoságoságoságovvvvvá, seá, seá, seá, seá, sexta Gymnázium Txta Gymnázium Txta Gymnázium Txta Gymnázium Txta Gymnázium T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooové, „Lokvé, „Lokvé, „Lokvé, „Lokvé, „Lokomoomoomoomoomotivtivtivtivtiva Amálka Amálka Amálka Amálka Amálka“a“a“a“a“

SkSkSkSkSkupinoupinoupinoupinoupinovvvvvá prá prá prá prá práce 9.A a 9.D ZŠ Horáce 9.A a 9.D ZŠ Horáce 9.A a 9.D ZŠ Horáce 9.A a 9.D ZŠ Horáce 9.A a 9.D ZŠ Horácké nám., „Cimrmanoácké nám., „Cimrmanoácké nám., „Cimrmanoácké nám., „Cimrmanoácké nám., „Cimrmanovy smolné bovy smolné bovy smolné bovy smolné bovy smolné boty“ty“ty“ty“ty“
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KLKLKLKLKLUBUBUBUBUBY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮY DŮCHODCŮ
V prosinci na předvánočních besedách
ukončily Kluby důchodců v Řečkovicích
na Kořenského ulici a na Mokré Hoře na
Tumaňanově ulici svoji činnost realizova-
nou po celý rok 2004. Zhodnotily svoje
aktivity spočívající především v konání
přednášek a v absolvování zájezdů.
V Klubu na Kořenského ulici se scházeli
senioři na přednáškách pravidelně každý
pátek s výjimkou prázdninových měsíců.
Přednášky byly zaměřeny především
na oblast cestopisnou, při nich byli
posluchači detailně informování přednáše-
jícími cestovateli o městech, kulturních
památkách, přírodních zajímavostech
a o obyvatelích v různých státech.
Nechybělo ani pozvání na hrad Veveří,
přednáška se zdravotnickou tématikou
i cesta do vesmíru.
Celkem bylo uskutečněno 32 přednášek
za účasti 1.400 posluchačů. Byly
uspořádány tři zájezdy za kulturou na
různá místa naší republiky.
Obdobnou činnost měli i senioři na
Mokré Hoře. Scházeli se pravidelně
v pondělí každých 14 dnů. Jejich
přednášky měly podobnou náplň jako
v řečkovickém klubu. Bylo uskutečněno
19 přednášek pro 600 posluchačů.
Uspořádali také 2 zájezdy s podobným
cílem jako klub v Řečkovicích.
Oba kluby se společně zúčastnily exkurze
do Technického muzea města Brna a ke
konci roku jim bylo umožněno navštívit
několik divadelních představení.
Senioři byli také informováni o aktuálních
zajímavostech týkajících se našeho ÚMČ
na besedách s panem starostou dr. Filipim
v Řečkovicích a s panem místostarostou
ing. Pospíšilem na Mokré Hoře.
Při svých setkáních jak na přednáškách,
tak i na zájezdech si sdělovali navzájem
problémy každodenního života. Činnost
v klubech považuji za zdroj znalostí
i v jejich pozdním věku, za regeneraci
svých osobních vědomostí přispívajících
k dobré duševní kondici a životnímu
optimismu.
Těšíme se, že i v roce 2005 budou pro ně
připraveny jak přednášky, tak i zájezdy
za finanční podpory našeho ÚMČ jako
v přecházejících letech.
Rádi mezi sebe přivítáme ostatní
důchodce, kteří se dosud seniorských akcí
ke své škodě nezúčastňovali.

J. Č.J. Č.J. Č.J. Č.J. Č.

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍ PÁNÍ PÁNÍ PÁNÍ PÁNÍ PANU JOSEFU ČEANU JOSEFU ČEANU JOSEFU ČEANU JOSEFU ČEANU JOSEFU ČECHOCHOCHOCHOCHOVIVIVIVIVI
Ke každé skupině lidí, ať formální či vzniklé zcela dobrovolně, náleží její vůdčí
osobnosti, které často stávají se „tělem i duší“ takového sdružení.
Obdobný „osud“ potkal i pana Josefa Čecha, dlouholetého předsedu řečkovického
klubu důchodců. Pro své kolegy uspořádal množství přednášek, zájezdů, výletů či
exkurzí, což zabíralo mu po roky předchozí nemalý díl času a stálo jej zajisté též
dosti sil. Zda bylo jeho dílo korunováno úspěchem, nepochybně již mnohokrát
zhodnotili ostatní členové klubu. Nutno v této souvislosti říci, že jen stěží lze mezi
nimi zaznamenat stesky nebo slova, v nichž není přítomen ani díl chvály.
Právem tedy náleží panu Čechovi poděkování za práci, kterou vykonal ve prospěch
svých vrstevníků - o to více ve chvíli, kdy rozhodl se předat vedení klubu svým
nástupcům. Rozhodně však tento krok neznamená, že na setkáních zdejších seniorů
dosavadního předsedu již nepotkáme. Jako řadový člen klubu se jistě rád bude
účastnit činností, které donedávna sám organizoval.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi

ssssstartartartartarososososostatatatata

HLAHLAHLAHLAHLAVNÍ PLESOVNÍ PLESOVNÍ PLESOVNÍ PLESOVNÍ PLESOVVVVVÁ SEZÁ SEZÁ SEZÁ SEZÁ SEZÓNÓNÓNÓNÓNA 2005A 2005A 2005A 2005A 2005
V SOKV SOKV SOKV SOKV SOKOLOLOLOLOLOOOOOVNĚ VÁŽNÉHO 1VNĚ VÁŽNÉHO 1VNĚ VÁŽNÉHO 1VNĚ VÁŽNÉHO 1VNĚ VÁŽNÉHO 199999

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERVENÝ KŘÍŽVENÝ KŘÍŽVENÝ KŘÍŽVENÝ KŘÍŽVENÝ KŘÍŽ
MOKRÁ HORAMOKRÁ HORAMOKRÁ HORAMOKRÁ HORAMOKRÁ HORA, TUMAŇANO, TUMAŇANO, TUMAŇANO, TUMAŇANO, TUMAŇANOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666
PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005

Dne Přednášející Název přednášky Začátek
24. 1. Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. Expedice Pamir II. 16.00
7. 2. Hana Druckmüllerová Kamenické Alpy 16.00

21. 2. Mgr. Jaromír Procházka Anglie II. 16.00
7. 3. Jan Vlasák Albánie 16.00

21. 3. Mgr. Martin Bělocký Kašmír 16.00

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ BRNO ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE,VICE,VICE,VICE,VICE,
KOŘENSKÉHO 23KOŘENSKÉHO 23KOŘENSKÉHO 23KOŘENSKÉHO 23KOŘENSKÉHO 23aaaaa

PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005TLETÍ 2005

Dne Přednášející Název přednášky Začátek
14. 1. Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. Kolem Dhanlaguri II 16.00
21. 1. Jan Vlasák Albanie na kole 16.00
28. 1. Ing. Druckmüllerová Vrcholy Pyrenejí 16.00
11. 2. Jan Vlasák Kolem Egejského moře 16.00
18. 2. Hana Druckmüllerová Hory Černé hory 16.00
25. 2. MUDr. Eva Liščinská Cestování po horách 16.00
4. 3. Pavel Veselý Rumunsko jak neznáme 16.00

21. 3. Ing. Tomáš Přibyl Povolání - kosmonaut 16.00

SoboSoboSoboSoboSobottttta 1a 1a 1a 1a 15. ledna 20055. ledna 20055. ledna 20055. ledna 20055. ledna 2005
FFFFFarararararní plesní plesní plesní plesní ples

- pořádá řečkovická farnost

SoboSoboSoboSoboSobottttta 22. ledna 2005a 22. ledna 2005a 22. ledna 2005a 22. ledna 2005a 22. ledna 2005
RRRRReprepreprepreprezezezezezentententententační plesační plesační plesační plesační ples

- pořádá TJ Sokol Řečkovice-Ř 13

NNNNNeděle 23. ledna 2005eděle 23. ledna 2005eděle 23. ledna 2005eděle 23. ledna 2005eděle 23. ledna 2005
DětsDětsDětsDětsDětský kký kký kký kký karararararnenenenenevvvvvalalalalal

- pořádá TJ Sokol Řečkovice-Ř 13

SoboSoboSoboSoboSobottttta 5. února 5. února 5. února 5. února 5. února 2005a 2005a 2005a 2005a 2005
SpolečSpolečSpolečSpolečSpolečensensensensenský pleský pleský pleský pleský ples

- pořádá TJ Sokol Řečkovice-Ř 13

SoboSoboSoboSoboSobottttta 1a 1a 1a 1a 12. únor2. únor2. únor2. únor2. února 2005a 2005a 2005a 2005a 2005
II. sII. sII. sII. sII. společpolečpolečpolečpolečensensensensenský pleský pleský pleský pleský ples

- pořádá MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

SoboSoboSoboSoboSobottttta 2. dubna 2005a 2. dubna 2005a 2. dubna 2005a 2. dubna 2005a 2. dubna 2005
CountrCountrCountrCountrCountry bály bály bály bály bál

- pořádá TJ Sokol Řečkovice-Ř 13
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ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKOLKYOLKYOLKYOLKYOLKY

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOOOOOVVVVVA 4A 4A 4A 4A 4
MŠ je trojtřídní s velkou zahradou a okolím velmi dobře situovaným
na vycházky do přírody. Součástí MŠ je speciální logopedická třída
pro děti s vadami řeči (spolupráce s SPC Veslařská). Třídy jsou
heterogenní.
Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:
logopedická péče i o děti nenavštěvující naší MŠ, stimulačně
edukativní skupiny pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, výtvarný
a keramický kroužek, kroužek anglického jazyka, hra na zobcovou
flétnu, hravou formou seznamování se základy PC, plavecký výcvik,
škola v přírodě, společné výlety s dětmi a jejich rodiči, besídka
a vystoupení k různým příležitostem (Mikuláš, Vánoce, Den matek,
rozloučení s předškoláky apod.), děti pravidelně vystupují s kulturním
programem ve stacionáři Naděje a v ÚSP pro tělesně postiženou
mládež, pravidelná návštěva divadel - divadlo i v MŠ apod.

Den oDen oDen oDen oDen ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeří - 23.2.2005í - 23.2.2005í - 23.2.2005í - 23.2.2005í - 23.2.2005
Internet: www.mskarnikova.wz.cz,
E-mail: mskarnikova@quick.cz
Ředitelka MŠ: Hana Jančíková, tel.: 549 273 307

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA MĚŘIČKOLA MĚŘIČKOLA MĚŘIČKOLA MĚŘIČKOLA MĚŘIČKOOOOOVVVVVA 46A 46A 46A 46A 46
Naše pětitřídní mateřská škola leží uprostřed Řečkovic v krásném,
klidném prostředí. Všechny třídy máme vybaveny novými hračkami,
didaktickými i učebními pomůckami soustředěnými v takzvaných
centrech aktivit. V logopedické třídě nabízíme péči pro děti s vadami
řeči. Na škole je zřízena logopedická poradna pro děti předškolního
věku. Ve všech třídách věkově smíšených se celoročně zaměřujeme
na přípravu starších dětí na vstup do základní školy. Dětem
s odkladem školní docházky nabízíme kurz edukativní skupiny.
Děti rozvíjíme v oblastech hudební, výtvarné a pohybové. Pro
předškolní děti nabízíme různé kroužky např. keramický, výtvarný,
sportovní hry, hry na flétnu, angličtinu, plavání, školy v přírodě
a pro nové děti postupnou adaptaci za přítomnosti rodičů. Nedílnou
součástí programu naší mateřské školy jsou kulturní akce pro děti,
divadla, koncerty, karnevaly, velikonoční a vánoční pracovní dílny,
slavnostní besídky a spolupráce s rodiči dětí. Pro všechny děti máme
láskyplný přístup. Přijďte k nám, rádi Vás u nás uvítáme! Tel.: 541
225 170.

MgrMgrMgrMgrMgr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka MŠa MŠa MŠa MŠa MŠ

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA NOOLA NOOLA NOOLA NOOLA NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1
Budova školky je obklopena pěknou prostornou zahradou, je blízko
zastávky MHD a v blízkosti je možnost zaparkovat vaše auto.
Školka nabízí péči o vaše děti ve smíšených třídách. S dětmi
s vadami řeči pravidelně pracuje logopedka. Pro děti ohrožené
počátečním školním neúspěchem, popř. děti s odkladem školní
docházky, nabízíme ucelený program rozvoje předškolního dítěte
tzv. edukativně stimulační skupiny. Náš program je zaměřen na
výchovu ke zdravému stylu života s prvky etické výchovy a ochranu
životního prostředí.
Pod vedením zkušených učitelek rozvíjíme v dětech jejich přirozený
talent a potřeby v oblasti pohybové, tělesné, hudební, výtvarné
i pracovní. Také hra na flétnu má v naší školce dlouholetou tradici,
stejně jako dětský aerobic a keramický kroužek. Samozřejmostí je
také výuka plavání, škola v přírodě, návštěvy divadla, mikulášská

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOOOOOVVVVVA 2A 2A 2A 2A 2
je umístěna v blízkosti tramvajové smyčky na konečné v Řečkovicích
v klidném a tichém prostředí.
Škola je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dítěte
s přihlédnutím na jeho individualitu.
Máme tři třídy s počtem 25 dětí, od letošního školního roku jsou
všechny třídy smíšené. Nabídka aktivit je široká: škola zajišťuje
komplexní výchovně vzdělávací program podle současných trendů
(divadla, výstavy, karneval, výlet a další). Příprava na vstup do základní
školy a ind. práce s dětmi, které mají odloženou školní docházku,
je samozřejmostí. Kromě toho nabízíme účast ve škole v přírodě,
půlroční kurs plavání, odpolední kroužky - např. flétna, hudebně
pohybová školička, logopedie, angličtina, cvičení dětí. Pořádáme
akce i pro rodiče (např. posezení u vánočního stromečku, oslavu
dne maminek).
Rádi přivítáme mezi námi nové kamarády.
Srdečně zveme všechny zájemce k zápisu.

EEEEEvvvvva Fa Fa Fa Fa Fooooojtíkjtíkjtíkjtíkjtíkooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka MŠa MŠa MŠa MŠa MŠ

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA TUMAŇANOOLA TUMAŇANOOLA TUMAŇANOOLA TUMAŇANOOLA TUMAŇANOVVVVVA 59A 59A 59A 59A 59
Mateřská škola Tumaňanova leží v pěkném prostředí rodinných
domků na Mokré Hoře, je obklopena lesy a velkou školní zahradou.
Naše mateřská škola je jednotřídní, nabízí dětem a rodičům rodinné
prostředí s individuálním přístupem k dětem, přípravu předškoláků
na školu, plavání, keramiku, hru na flétnu, angličtinu hrou, školu
v přírodě, návštěvy různých kulturních akcí, pořádání společných
akcí s rodiči.
Srdečně zveme všechny zájemce k zápisu ve dnech 31. 1. 2005 od
13 do 16 hodin a 1. 2. 2005 od 8 do 12 hodin.
Další informace najdete na internetových stránkách: www.volny.cz/
ms.tumananova nebo zavolejte na telefonní číslo:  549 271 866

NNNNNa noa noa noa noa nové kvé kvé kvé kvé kamaramaramaramaramarády se těší děti a zaměsády se těší děti a zaměsády se těší děti a zaměsády se těší děti a zaměsády se těší děti a zaměstnanci MŠtnanci MŠtnanci MŠtnanci MŠtnanci MŠ

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOLOLOLOLOL
Novoměstská 21, Horácké náměstí 13

21. 1. od 14 do 17 hodin
22. 1. od 9 do 11 hodin

NNNNNezapomeňtezapomeňtezapomeňtezapomeňtezapomeňte re re re re rodný lisodný lisodný lisodný lisodný list dítětt dítětt dítětt dítětt dítěte!e!e!e!e!

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISY DO MAY DO MAY DO MAY DO MAY DO MATEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKOLOLOLOLOL
Kárníkova 4, Měřičkova 46, Novoměstská 1, Škrétova 2,

Tumaňanova 59

Vydávání přihlášek 31. 1. od 13 do 16 hodin
1. 2. od 8 do 12 hodin

Příjem přihlášek 14. 2. od 13 do 16 hodin
15. 2. od 8 do 12 hodin

a vánoční slavnost, masopustní bál, oslava Dne matek, Dne dětí
spojeného s „týdnem dětských radostí“, slavnostní loučení se školkou,
zábavné slavnosti na školní zahradě, atd. Prostě vše, co správná
škola nabízet má a musí a Vaše děti u nás budou ve „správných
rukou“.

Za kZa kZa kZa kZa kolektiv matolektiv matolektiv matolektiv matolektiv mateřseřseřseřseřské šké šké šké šké škkkkkolyolyolyolyoly
Marie MitvMarie MitvMarie MitvMarie MitvMarie Mitvalsalsalsalsalská, řká, řká, řká, řká, ředitediteditediteditelkelkelkelkelkaaaaa
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ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky
upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2005. Zdarma.

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

Z HISZ HISZ HISZ HISZ HISTTTTTORIE MORAORIE MORAORIE MORAORIE MORAORIE MORAVVVVVSKÉ HUDBSKÉ HUDBSKÉ HUDBSKÉ HUDBSKÉ HUDBYYYYY
Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
připravil pro nejširší veřejnost besedu na téma „Moravská lidová hudba
a její historie“ s naším předním muzikologem Prof. PhDr. Milošem
Štědroněm, DrSc., z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Přednáška s ukázkami reprodukované hudby a následující besedou se
uskuteční v úterý 25. ledna v 17 hodin v zasedací síni řečkovické radnice.
Všichni zájemci o tuto problematiku stejně jako moravští patrioti jsou
srdečně zváni.

I. KI. KI. KI. KI. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

MEDMEDMEDMEDMEDAILÉR ANDRÉ VÍCHAAILÉR ANDRÉ VÍCHAAILÉR ANDRÉ VÍCHAAILÉR ANDRÉ VÍCHAAILÉR ANDRÉ VÍCHA
V posledních měsících jsme v naší galerii přivykli výstavám, které byly uspořádány dvěma a více výtvarníky. V předvánočním
období očekávali obdivovatelé vojenské historie vzácnou a pozoruhodnou souhru prací brněnského výtvarníka Ing. arch. Ivo
Mana, autora kreseb starých vojenských uniforem, a jednoho z nejtvořivějších medailérů naší současnosti Ing. arch. André Víchy.
Bohužel první z výše jmenovaných byl nucen z důvodů náhlé indispozice svoji účast na výstavě odříci. Ačkoli nás tato událost
nepříjemně zasáhla, průběh vernisáže se díky snaze organizátorů a osobitému projevu sochaře a medailéra Víchy ubíral očekávaným
směrem.
André Vícha se narodil v rodině keramika Oldřicha Víchy v Uherském Hradišti v roce 1966. V letech 1980-84 studoval na Střední
umělecko-průmyslové škole u prof. Josefa Kadlčíka a Jiřího Habarty ml. Poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze
u prof. Miloše Axmana a doc. St. Hanzíka. Vícha je dnes autorem neobyčejně produktivním a my jsme se seznámili pouze s nepatrnou
částí jeho rozsáhlé tvorby. Vedle klasických stolních medailí (za zmínku stojí především Soubor medailí k výročí bitvy u Slavkova
z roku 2004) jsme mohli shlédnout četné insignie akademických hodnostářů a vysokých škol (Institut restaurování Litoměřice, Vysoká
škola hotelová v Praze aj.) či představitelů samosprávy měst a obcí (Slavkov u Brna, Kralupy nad Vltavou, Nový Jičín, Uh. Hradiště,
Vlašim, Brno, Česká Lípa) nebo insignie obnovených cechů (Společenstvo cukrářů 2003) a rytířských řádů (Královský řád sv. Rostislava
a Kolumbána 2002).
Autor se podílí také na četných zakázkách, které se vztahují k výzdobě interiérů významných staveb či k úpravě objektů
z přírodního i umělého kamene (Interiérová fontána domu ve Starém Městě 1996, Kašna v exteriéru domu u Raka, Praha Nový svět
1990, Nová štuková výzdoba rekonstruované knihovny v Uh. Hradišti -
bývalá synagoga 1999 aj.) I když se tentokrát výstava nerealizovala
v zamýšleném rozsahu, jistě potěšila přinejmenším všechny příznivce
sochařského a medailérského oboru. Ostatním nezbývá než doufat, že se
v blízké době naskytne příležitost i k přehlídce starých vojenských
uniforem. Významné výročí bitvy tří císařů v letošním roce nás k takovému
počinu jistě vybídne.

I. KI. KI. KI. KI. Kubouboubouboubovvvvvááááá

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIINZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

Žena na MD hledá učitelku (učitele) angličtiny. Tel. 732 814 990.

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.

PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“. Tel: 737/147 795.

SERVIS  A  OPRAVY  výpočetní techniky, odvirování PC. Tvorba
a vývoj programů pro DOS i Windows, konzultace v oblasti HW
i SW. Tel.: 602 762 846.

NABÍZÍM  k pronájmu garáž v Řečkovicích, ul. Podhájí (u Delvity).
Volná. Tel.: 541 226 655, 602 484 178.

MALÍŘ  POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604/51 87 76.

POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ  či evidenci včetně daňového
přiznání. Účetní s praxí. Tel: 603 903 029.

PRODÁM postel 180 x 200 cm, kovářská práce. Tel.: 603 763 588,
549 24 10 49.
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V PROSINCI 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Jaroslav  JAHODA 92 let
František  PTÁK 92 let
Ján  WINKLER 91 let
Marie  NEUŽILOVÁ 90 let
Jan  PEVNÝ 85 let
Věra  ŠROTOVÁ 85 let
Jan  FUCHSÍK 80 let
Miroslav  MOŘICKÝ 80 let
Květoslava  ODEHNALOVÁ 80 let
Božena  ŘIKOVSKÁ 80 let
Božena  TOMÁŠKOVÁ 80 let
Marie LENGÁLOVÁ 80 let
Karel  SEDLÁČEK 80 let
Julie  BABIŠOVÁ 80 let

MÁTE ŠTĚSTÍ! Právě ve vaší městské částí se nachází fitness
a spinning centrum Gold's Gym, které získalo 16 nominací
a 4 zlaté medaile jako ocenění za nejlepší ze 680 posiloven sítě Golďs Gym na celém
světě. Vkusně a účelně zařízený interiér o rozloze 1000m2, vybavený posilovacími
přístroji a činkami světových značek Vám nabídne i kardio galerii s moderními steppery,
rotopedy a běhacími pásy s pulsními snímači, spinning (ranní í večerní lekce), masáže.
Vysoká úroveň poradenství v oblasti individuálního tréninku a plánů výživy. Otevřeno
365 dní v roce, plně klimatizováno.
SSSSSTTTTTAŇTE SE SOUČÁSAŇTE SE SOUČÁSAŇTE SE SOUČÁSAŇTE SE SOUČÁSAŇTE SE SOUČÁSTI GOLD'S GTI GOLD'S GTI GOLD'S GTI GOLD'S GTI GOLD'S GYM - FITNESS, KDE TRÉNUJÍ HVĚZDYM - FITNESS, KDE TRÉNUJÍ HVĚZDYM - FITNESS, KDE TRÉNUJÍ HVĚZDYM - FITNESS, KDE TRÉNUJÍ HVĚZDYM - FITNESS, KDE TRÉNUJÍ HVĚZDYYYYY...............

GOLD'S GGOLD'S GGOLD'S GGOLD'S GGOLD'S GYM BRNOYM BRNOYM BRNOYM BRNOYM BRNO Gold's GymGold's GymGold's GymGold's GymGold's Gym
HapaloHapaloHapaloHapaloHapalovvvvva 23a 23a 23a 23a 23
62626262621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brnonononono
TTTTTel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444441 229 261 229 261 229 261 229 261 229 2611111


