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ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

DO RDO RDO RDO RDO ROKU 2006 POMALEJIOKU 2006 POMALEJIOKU 2006 POMALEJIOKU 2006 POMALEJIOKU 2006 POMALEJI
Časové milníky jako příchod nového roku (nebo třeba narozeniny) vyvolávají v dospělém člověku úvahy o plynutí
času a pomíjivosti bytí. Kromě kalendáře lze překotné plynutí času dobře pozorovat na dětech. Zatímco donedávna
mi synové kladli dětsky triviální otázky, na které jsem odpovídal s velkou chutí a zápalem vševědoucího otce, nyní mě
nepříjemně zaskočili dotazy, proč má nebe za jasného počasí modrou barvu a je-li letadlo naváděno z řídící věže i při
startu. Čas mě rázem deklasoval z vševěda na blba.
V dětství mi utíkaly jenom prázdniny, čas mezi nimi se nechutně táhl. Největší zpomalení až téměř zastavení času
jsem přitom cítil při hodinách ruštiny. Zato teď mi čas utíká zběsile, ať dělám, co dělám. S hrůzou pozoruji
zaplňující se řádky mého diáře a těším se na víkend, že se alespoň na chvíli zastavím. Je to jako cesta v rozjíždějícím
se vlaku, krajina za okýnkem se míhá čím dál rychleji.
Je zvláštní, že k novému roku si nejčastěji přejeme zdraví, štěstí, lásku, úspěch - o čase se nikdo moc nezmiňuje,
přitom nám tak chybí. Rád bych Vám proto popřál do roku 2006 spoustu času na Vaše blízké, přátele, záliby, sport,
odpočinek, lenošení i práci. Ať je ten rok pěkně dlooooouhý.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil
„„„„„VVVVVánoční výzdoba na Pánoční výzdoba na Pánoční výzdoba na Pánoční výzdoba na Pánoční výzdoba na Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí“tí“tí“tí“tí“
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 5A Z 5A Z 5A Z 5A Z 54. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ
A Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

555554. schůz4. schůz4. schůz4. schůz4. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 7onala 7onala 7onala 7onala 7. 1. 1. 1. 1. 12. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden -
listopad 2005,

- projednala návrh rozpočtu na rok 2006 a doporučila
jej zastupitelstvu schválit,

- schválila smlouvu na rozúčtování tepla v bytových
domech Renčova 18, 20 a Žitná 7, 9, 11 a 15 se
společností TEZA Brno, a. s., Hlinky 68, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako provozovatele plakátovacích ploch na
území městské části firmu Rengl, s. r. o., Kozinova
11, Liberec,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje
nemovitostí,

- projednala účast na jednáních jednotlivých komisí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XXIII. zasedání ZMČ se kXXIII. zasedání ZMČ se kXXIII. zasedání ZMČ se kXXIII. zasedání ZMČ se kXXIII. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 15. 15. 15. 15. 15. 12. Zas2. Zas2. Zas2. Zas2. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočet městské části na rok 2006,
- schválilo následující termíny svých zasedání v roce
2006: 26. 1., 9. 3., 27. 4., 22. 6., 7. 9., 19. 10.,

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje a směny
nemovitostí,

- souhlasilo se změnou funkčního využití plochy při
mimoúrovňové křižovatce Hradecká - Palackého
z plochy pro výrobu na smíšenou plochu obchodu
a služeb,

- nesouhlasilo se změnou funkčního využití plochy
při ulici Kárníkova z plochy ostatní městské zeleně
na smíšenou plochu obchodu a služeb,

- souhlasilo se změnou funkčního využití plochy při
ulici Vlasty Pittnerové z plochy ostatní městské zeleně
na plochu komunikací a prostranství městského
významu,

- souhlasilo se změnou funkčního využití ploch
v oblasti Pod markrabstvím (navazující na Duhová
pole) ze zemědělského půdního fondu na bydlení
čisté,

- souhlasilo se změnou  plochy při ulici Medlánecké
ze stabilizované plochy čistého bydlení na návrhovou
plochu čistého bydlení, současně schválilo územně-
plánovací podklad pro dostavbu této lokality,

- schválilo územně plánovací podklad pro dostavbu
ploch při ulici Žilkova,

- projednalo účast na jednáních jednotlivých výborů,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

L. FL. FL. FL. FL. F.....

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATIČITIČITIČITIČITIČI
V prV prV prV prV průběhu měsíce lisůběhu měsíce lisůběhu měsíce lisůběhu měsíce lisůběhu měsíce listttttopadu loňsopadu loňsopadu loňsopadu loňsopadu loňského rkého rkého rkého rkého rokokokokoku došlou došlou došlou došlou došlo
k uvk uvk uvk uvk uvolnění dalšího obecního bolnění dalšího obecního bolnění dalšího obecního bolnění dalšího obecního bolnění dalšího obecního bytu, obývytu, obývytu, obývytu, obývytu, obývanéhoanéhoanéhoanéhoaného
dlouhodobým neplatičdlouhodobým neplatičdlouhodobým neplatičdlouhodobým neplatičdlouhodobým neplatičem nájemného. V souladuem nájemného. V souladuem nájemného. V souladuem nájemného. V souladuem nájemného. V souladu
s platnými prs platnými prs platnými prs platnými prs platnými praaaaavidly prvidly prvidly prvidly prvidly pro přo přo přo přo přiděloiděloiděloiděloidělovvvvvání bání bání bání bání bytů, ktytů, ktytů, ktytů, ktytů, kterererererééééé
umoumoumoumoumožňužňužňužňužňují zísjí zísjí zísjí zísjí získkkkkat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu byt za přyt za přyt za přyt za přyt za předpokladuedpokladuedpokladuedpokladuedpokladu
uhruhruhruhruhrazazazazazení dluhu po pření dluhu po pření dluhu po pření dluhu po pření dluhu po předchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zvedchozím nájemci, zveřeřeřeřeřeeeeejňujňujňujňujňujemejemejemejemejeme
následunásledunásledunásledunásledující údaje:jící údaje:jící údaje:jící údaje:jící údaje:

Údaje o bytu - Sibiřská 64, 3. nadzemní podlaží, byt
č. 32, velikost 1+1, celková plocha 30,1 m2

VVVVVýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhu
- samotný dluh 89.829,-- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 12. 2005 101.401,-- Kč

TTTTTererererermín prmín prmín prmín prmín pro podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádosti - do 1ti - do 1ti - do 1ti - do 1ti - do 1. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006

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

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav 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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POPLAPOPLAPOPLAPOPLAPOPLATEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍ
ODPODPODPODPODPADADADADAD

V roce 2006 zůstává na základě rozhodnutí Zastupitelstva
města Brna zaveden místní poplatek, přičemž výše
poplatku činí 500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč na poplatníka a sssssplatnosplatnosplatnosplatnosplatnosttttt
poplatku je opět k 3333311111. 5. 2006.. 5. 2006.. 5. 2006.. 5. 2006.. 5. 2006.
Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické
osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na
území města Brna.

Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené
k trvalému pobytu v Brně Odbor životního prostředí
MMB, oddělení poplatku za komunální odpad.

OsvOsvOsvOsvOsvobozobozobozobozobozeneneneneny od mísy od mísy od mísy od mísy od místního poplatktního poplatktního poplatktního poplatktního poplatku jsou:u jsou:u jsou:u jsou:u jsou:
- fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální

rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této
stavbě,

- fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese
Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2.

- třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let, za splnění
těchto kriterií:

- nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření a žijí ve společné
domácnosti,

- zákonný zástupce doloží čestné prohlášení o neza-
opatřenosti dětí
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,
KOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666

PŘEJE VŠEM SPŘEJE VŠEM SPŘEJE VŠEM SPŘEJE VŠEM SPŘEJE VŠEM SVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVCŮM HODNĚCŮM HODNĚCŮM HODNĚCŮM HODNĚCŮM HODNĚ
ZDRAZDRAZDRAZDRAZDRAVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODTÍ A POHODTÍ A POHODTÍ A POHODTÍ A POHODY V RY V RY V RY V RY V ROCE 2006.OCE 2006.OCE 2006.OCE 2006.OCE 2006.

NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka kra kra kra kra kroužků (proužků (proužků (proužků (proužků (pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí):tí):tí):tí):tí):

VVVVVOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSTTTTTA:A:A:A:A:

ModelářsModelářsModelářsModelářsModelářský krký krký krký krký kroužoužoužoužoužekekekekek - pondělí 16.00–17.30 - začátečníci
i pokročilí, individuální přístup, 600 Kč/pololetí
KrKrKrKrKrušušušušušpánekpánekpánekpánekpánek - čtvrtek 15.30–17.00 - výtvarka s orientací na
naše tradice 500 Kč/pololetí
Klub „Klub „Klub „Klub „Klub „A JE TA JE TA JE TA JE TA JE TO“O“O“O“O“ - sobotní dílničky v dopoledních
hodinách pro děti od 7 let, konají se 1–2 x měsíčně

NONONONONOVÝ KRVÝ KRVÝ KRVÝ KRVÝ KROUŽEK:OUŽEK:OUŽEK:OUŽEK:OUŽEK:

„U„U„U„U„Umělecká dílna“mělecká dílna“mělecká dílna“mělecká dílna“mělecká dílna“ - pro děti od  10 do 12 let
Schůzky ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin.
Program - tvorba koláží, šperků a šperkovniček, přáníček,
misek z provázků, drátkování, batika a další. Začátek od
2. pololetí, cena 700 Kč do konce školního roku.

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMACE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKY:::::
paní Psopaní Psopaní Psopaní Psopaní Psotttttooooovvvvvá (732 325 45á (732 325 45á (732 325 45á (732 325 45á (732 325 457)7)7)7)7)

NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka aka aka aka aka akcí:cí:cí:cí:cí:

Pracoviště Kořískova 16 pořádá v sobotu 28. ledna
dílničku na téma „skleněné vitráže tiffany“. Doba konání
9.00-16.00 hodin. Cena 500,-Kč.
Informace a přihlášky: paní Kučerová (549 274 147)

JJJJJARNÍ  PRÁZDNINY 6.–1ARNÍ  PRÁZDNINY 6.–1ARNÍ  PRÁZDNINY 6.–1ARNÍ  PRÁZDNINY 6.–1ARNÍ  PRÁZDNINY 6.–111111. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006

Dětem, které zůstávají o jarních prázdninách v Brně,
nabízíme dílničky, výlety, návštěvy zajímavých míst,
soutěže a hry. Program bude denně připraven od 8 do
15 hodin. Místo konání na pracovišti T. Novákové (bývalá
kasárna). Přihlášky přijímá a přesné informace podá
paní Psotová (732 325 457). Z kapacitních důvodů je
počet míst omezen. Přednost mají zájemci o program na
celý týden, výjimečně o jednotlivé dny.

Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na
trojnásobek. Při vymáhání nutno připočíst k celé částce
také náklady exekuce.

Platit poplatPlatit poplatPlatit poplatPlatit poplatPlatit poplatek můžek můžek můžek můžek můžeeeeettttte i nadálee i nadálee i nadálee i nadálee i nadále

1. Pokladnou
2. Bezhotovostním převodem
3. Poštovní poukázkou

ÚhrÚhrÚhrÚhrÚhrada poplatkada poplatkada poplatkada poplatkada poplatku pokladnouu pokladnouu pokladnouu pokladnouu pokladnou

Šumavská 33 - v místě pracoviště správce poplatku
jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době
od března do května se počet pokladen zvedá na čtyři.
Při úhradě v hotovosti na pokladně je dobré znát
jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech
poplatníků, za které je odváděn poplatek.
V době od března do května je také v provozu až pět
pokladních míst na Malinovského náměstí 3, v přízemí
budovy Magistrátu města Brna.

PPPPPokladní hodinokladní hodinokladní hodinokladní hodinokladní hodinyyyyy:::::

Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pá 8.00 - 12.00

ÚhrÚhrÚhrÚhrÚhrada poplatkada poplatkada poplatkada poplatkada poplatku bezhou bezhou bezhou bezhou bezhotttttooooovvvvvososososostním přtním přtním přtním přtním přeeeeevvvvvodemodemodemodemodem

Účet správce poplatku je 156304/5400
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka
Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka
nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308)
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem
k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu
těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít
formulářů dostupných na všech kontaktních místech
Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo
v elektronické podobě. Adresa je nepovinný údaj, ale
pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování
platby.

ÚhrÚhrÚhrÚhrÚhrada poplatkada poplatkada poplatkada poplatkada poplatku pošu pošu pošu pošu poštttttooooovní poukázkvní poukázkvní poukázkvní poukázkvní poukázkououououou

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou
spolu s formuláři oznámení společného zástupce
k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu,
na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti
správce poplatku.
Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně
a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol
(rodné číslo poplatníka).
Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více
osob, oznamte nám jejich jména, data narození
a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce
poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního
prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67,
601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na
www.brno.cz/odpady.

UZÁVĚRKA ŽÁDOSUZÁVĚRKA ŽÁDOSUZÁVĚRKA ŽÁDOSUZÁVĚRKA ŽÁDOSUZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ O DOTÍ O DOTÍ O DOTÍ O DOTÍ O DOTTTTTAAAAACECECECECE
NEZISKNEZISKNEZISKNEZISKNEZISKOOOOOVÝM ORVÝM ORVÝM ORVÝM ORVÝM ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACÍM SECÍM SECÍM SECÍM SECÍM SE

BLÍŽÍBLÍŽÍBLÍŽÍBLÍŽÍBLÍŽÍ
Pro letošní rok je v rozpočtu městské části vyčleněno
120 000 Kč na podporu činnosti neziskových
organizací působících v naší městské části. Ve smyslu
schválené metodiky je nutné žádosti podat na ÚMČ
v termínu do 31. 1. 2006. Podrobné informace lze
získat na internetových stránkách www.reckovice.cz .

O. PO. PO. PO. PO. P.....
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V SOKOLOLOLOLOLOOOOOVNĚVNĚVNĚVNĚVNĚ
Tradičně vydařenou a hojně navštěvovanou předvánoční akcí bývá mikulášská besídka v řečkovické Sokolovně.
Nejinak tomu bylo i tentokrát. Pásmo pohádek a tanečků v podání malé i velké Řečkovické třináctky bylo
prokládáno písničkami skupiny Kolowrat, nakonec děti čekala nadílka z rukou samotného Mikuláše, doprovázeného
anděly i pekelníky.
Akce byla pořádána ve spolupráci MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a TJ Sokolu Řečkovice za finanční
podpory podniku PLIVA - Lachema, a.s.

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

„f„f„f„f„fooooottttto Po Po Po Po Paaaaavel Brvel Brvel Brvel Brvel Brlica“lica“lica“lica“lica“

„f„f„f„f„fooooottttto Po Po Po Po Paaaaavel Brvel Brvel Brvel Brvel Brlica“lica“lica“lica“lica“„f„f„f„f„fooooottttto Po Po Po Po Paaaaavel Brvel Brvel Brvel Brvel Brlica“lica“lica“lica“lica“

„f„f„f„f„fooooottttto Po Po Po Po Paaaaavel Brvel Brvel Brvel Brvel Brlica“lica“lica“lica“lica“

ÚSPĚŠNÝ RÚSPĚŠNÝ RÚSPĚŠNÝ RÚSPĚŠNÝ RÚSPĚŠNÝ ROK ZÁPOK ZÁPOK ZÁPOK ZÁPOK ZÁPASNÍKŮ TASNÍKŮ TASNÍKŮ TASNÍKŮ TASNÍKŮ TAK HELLAS BRNOAK HELLAS BRNOAK HELLAS BRNOAK HELLAS BRNOAK HELLAS BRNO
O tom, že dlouhodobá a systematická práce s mládeží
přináší své ovoce, svědčí výsledky volnostylařů TAK Hellas
Brno v právě uplynulém roce. Již tradiční postavení
nejúspěšnějšího klubu v hodnocení jednotlivců na
republikových soutěžích jednotlivců potvrdilo i družstvo
seniorů vítězstvím v I. lize!
O dosud nevídaný zisk 41 medailí (15 zlatých,
11 stříbrných a 15 bronzových) z Mistrovství ČR se
zasloužili v kategorii mladších žáků E. Pospíšilová - 1.místo,
A. Hanzlíčková, L. Altrichterová - 2. místo a D. Hradecký
- 3. místo. V kategorii st. žáků E. Vaníčková, K. Pavlíčková,
A. Slabotínská - 1. místo, J. Pešek, M. Zitterbartová
a Z. Chudomelová - 2. místo, J. Daly, A. Hořínková,
K. Saulová, K. Valošková - 3. místo. Kategorie kadetů:
M. Zitterbartová, E. Kreysová, N. Šenkyříková,
K. Pavlíčková - 1. místo, J. Piták, V. Bartáková, H. Jará -
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VÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ STRTRTRTRTROMEOMEOMEOMEOMEČEK V ŘEČEK V ŘEČEK V ŘEČEK V ŘEČEK V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Již potřetí se na náměstíčku u řečkovického kostela rozsvítil vánoční stromeček hlasitým voláním dětí, které přišly
přednést vánoční říkanky a písničky a ukázat, jak jsou
šikovné.
Chci poděkovat právě jim, dětem mateřských
a základních škol, jejich paním ředitelkám a učitelkám,
kterým se společně podařilo připravit velmi hezký
program.
Za svá vystoupení si letos děti odnesly dárky, které
věnovala firma PLIVA. Rozehřátí dětským vystoupením
a teplým čajem jsme prožili pěkné předvánoční
odpoledne. Všem, kteří se na tom podíleli, děkuji
jménem komise školství a mládeže.

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvá - přá - přá - přá - přá - předsedkyně kedsedkyně kedsedkyně kedsedkyně kedsedkyně komiseomiseomiseomiseomise

2. místo, M. Hlouch, E. Vaníčková a L. Řezáčová - 3. místo. Junioři: M. Manukyan (2x - oba styly), L. Prukner,
L. Martináková, L. Řezačová - 1. místo, P. Illeová - 2. místo, L. Prukner,  M. Prukner a M. Mikešová -
3. místo a mezi dospělými L. Martináková a A. Friedrichová - 1. místo, M. Daněk a M. Mikešová - 2. místo,
J. Šramko, M. Žáček, Z. Ratislav a P. Illeová - 3. místo.
Po mnoha letech ligy, společné pro dva poměrně odlišné styly zápasu (volný a řečko-římský) dostali naši borci
příležitost dokázat, že svoji specializaci opravdu ovládají . . . Družstvo seniorů, vedené trenérem Milanem Veleckým,
zvítězilo v obnovené I. lize volného stylu a získalo titul Mistr ČR na rok 2005!
Za důležitý faktor úspěchu považujeme dlouholetou úzkou spolupráci se Sportovními třídami ZŠ Horácké nám.
v Řečkovicích, jejichž současní i bývalí žáci a  žákyně se na dosažených výsledcích rozhodující mírou podílejí!

M. ŽáčekM. ŽáčekM. ŽáčekM. ŽáčekM. Žáček

NONONONONOVÝ PRŮVVÝ PRŮVVÝ PRŮVVÝ PRŮVVÝ PRŮVODCE STEZKODCE STEZKODCE STEZKODCE STEZKODCE STEZKOU ZDRAOU ZDRAOU ZDRAOU ZDRAOU ZDRAVÍVÍVÍVÍVÍ
V těchto dnech zahajuje EkoCentrum Brno informační kampaň pro občany v souvislosti s vydáním a distribucí
nového průvodce Stezkou zdraví. Barevný plakát formátu A3 je pozvánkou do lokality, která nabízí relaxaci
v přírodním prostředí po celý rok. Nový průvodce Stezkou zdraví z Brna do Lelekovic vznikl díky spolupráci
s Nadací Zdraví pro Moravu a její laskavé finanční podpoře. Distribuce bude tentokrát zaměřena především do
brněnských nemocnic, ordinací lékařů a dalších zdravotnických zařízení.
Nový průvodce Stezkou zdraví je neobvyklý tím, že na rozdíl od dosavadních informačních materiálů je tvořen
minimem textu a jedním hlavním obrazovým motivem, který je současně mapou, průvodcem i symbolickým
prostorovým modelem krajiny. Autorem výtvarného řešení je ing. arch. Jan Podešva.
Druhou novinkou je virtuální internetová verze na stránkách www.ecb.cz. Umístění na Internetu umožnilo model
krajiny „oživit“ a vytvořit z něj aktivního průvodce, ve kterém návštěvník internetu najde řadu podrobností
a zajímavostí, ale také informace o aktuálním dění na stezce, včetně pozvánek na zajímavé akce. Virtuální verze
průvodce se bude v následujícím období postupně rozvíjet a rozrůstat, takže přibudou další aktivní prvky a nové
informace.
Nový průvodce Stezkou zdraví bude v omezeném množství k dispozici také v informačním centru EkoCentra Brno
na Ponávce 2.
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Tvůrci projektu očekávají, že tato kampaň přispěje k podpoře zdravého pobytu v přírodě a stane se pozvánkou do
malebné krajiny v údolí Ponávky pro řadu nových zájemců. Prokazatelně příznivý vliv relaxace v přírodním prostředí
na zdraví obyvatel je důvodem, aby k tomuto způsobu trávení volného času byly stále více motivovány další skupiny
obyvatel, rodiny s dětmi, senioři i zdravotně handicapovaní. Stezka zdraví byla v době svého vzniku s tímto záměrem
vytipována a koncipována, takže je dobře přístupná a většina trasy neklade na návštěvníky zvláštní fyzické nároky.
Doplňující informace:
Stezku zdraví procházející údolím říčky Ponávky vybudovalo EkoCentrum Brno v rámci projektu Brno-Zdravé
město již v roce 1997. V průběhu trasy dlouhé 5,8 km je umístěno pět odpočinkových zastavení s lavičkami
a informačními panely, připomínajícími historii a přírodní pozoruhodnosti míst.
Většina trasy je pohodlně přístupná pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi, seniory i zdravotně handicapované.
Na náročnější úsek upozorňuje informační tabule s možností zvolit jinou trasu.
Krajina Stezky zdraví je ideální pro zdravý pohyb a odpočinek v malebném přírodním prostředí. Kromě toho zde
naše občanské sdružení pořádá nejrůznější akce pro děti i dospělé.
Výhodou je snadná dosažitelnost v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel: 545 246 403 e-mail: ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

SETKÁNÍ U NOSETKÁNÍ U NOSETKÁNÍ U NOSETKÁNÍ U NOSETKÁNÍ U NOVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNAAAAA
Uvedení na trh mladého vína s odhadem jeho budoucí
kvality patří mezi vinařské tradice téměř všude. Francie
- světová vinařská velmoc zahajuje novou sezónu vínem
Beaujolais Nouveau, u nás je to vínem Svatomartinským
11. listopadu. U našich jižních sousedů  při podzimní
cestě do Vídně  nabízí Heurige snad každá vesnice
Weinviertelu.
Moravská tradice „vajnkoštu“, tedy ochutnávky
nového vína, našla své místo i u nás v Řečkovicích,
ačkoliv se zde réva ve vinařském slova smyslu nepěstuje
již od třicetileté války. Vznik tradice dali krátce po
roce 1989 zdejší lidovci, mezi nimiž zejména bratři
František a Jan Hrabětovi rodem z Hrušek u Břeclavi
patří k obecně uznávaným vinařům. O tom, že košt
mladého vína u nás není jen záležitostí členů
KDU-ČSL, ale i jejich příznivců svědčí to, že právě
oni jsou každým rokem na těchto setkáních hojněji
zastoupeni.
Ta letošní ochutnávka loňské úrody proběhla v sobotu
7. ledna v podvečer v sále pivovaru. Výsledky své práce
na vinici zde představilo vedle bratří Hrabětových
i sdružení podnikatelů Donnus eventus z Hrušek.
Na stolech se sešlo celkem 10 odrůd vín bílých
14 proveniencí a 5 odrůd a 2 směsky červených vín
10 proveniencí. Zaslouženou pozornost upoutalo
rulandské šedé a  modrý portugal, které slibují, že
z nich za pár měsíců bude skutečná ozdoba stolů
a tabulí.
Jako v předchozích létech zavítal mezi přítomné
i letos ministr M. Šimonovský s chotí, senátor
R. Slavotínek a další již tradiční hosté. Všichni přítomní
potleskem přivítali i čerstvého šedesátníka Jana
Bartoňka, který je iniciátorem a duší řady úspěšných
kulturních aktivit v naší MČ. Příjemná zábava
u pohárku mladého vína, přátelské poklábosení s lidmi,
s nimiž se vidíme jen jednou za čas, zamyšlení se nad
uplynulým rokem a snad i optimistický výhled do
nadcházejících dnů - takové bylo to naše letošní setkání
u mladého vína. Snad se ve zdraví setkáme v příštím
roce i s Vámi.

I. KI. KI. KI. KI. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

AKAKAKAKAKCE V SÁLE TCE V SÁLE TCE V SÁLE TCE V SÁLE TCE V SÁLE TJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘEOL ŘEOL ŘEOL ŘEOL ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
- PLESO- PLESO- PLESO- PLESO- PLESOVVVVVÁ SEZÁ SEZÁ SEZÁ SEZÁ SEZÓNÓNÓNÓNÓNA 2006A 2006A 2006A 2006A 2006

111114. 14. 14. 14. 14. 1. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.
Farní ples - informace na faře, Prumperk

2222211111. 1. 1. 1. 1. 1. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.
Reprezentační ples TJ, pořádá TJ, hraje: Zdounecká Pětka

22. 122. 122. 122. 122. 1. 2006 1. 2006 1. 2006 1. 2006 1. 2006 14.00 hod.4.00 hod.4.00 hod.4.00 hod.4.00 hod.
Dětský karneval, pořádá TJ

2222277777. 1. 1. 1. 1. 1. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.
Zápasnický ples - informace v posilovně TAK Hellas,

Horácké nám. 15, tel. 541 225 475
28. 128. 128. 128. 128. 1. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.. 2006 20.00 hod.

Podnikatelský ples, pořádá TJ, hraje: Bud Band
18. 2.  2006 18. 2.  2006 18. 2.  2006 18. 2.  2006 18. 2.  2006 19.30 hod.9.30 hod.9.30 hod.9.30 hod.9.30 hod.

Společenský ples MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
informace ÚMČ, Palackého nám. 11

25. 2. 2006 20.00 hod.25. 2. 2006 20.00 hod.25. 2. 2006 20.00 hod.25. 2. 2006 20.00 hod.25. 2. 2006 20.00 hod.
Sokolské Šibřinky aneb Pohádky nejsou jen pro děti,

hraje: Reflex Schow Band
11111. 4. 2006 20.00 hod.. 4. 2006 20.00 hod.. 4. 2006 20.00 hod.. 4. 2006 20.00 hod.. 4. 2006 20.00 hod.

Country Bál, pořádá TJ, hraje: Vikýř
!!! V SÁLE SE NEK!!! V SÁLE SE NEK!!! V SÁLE SE NEK!!! V SÁLE SE NEK!!! V SÁLE SE NEKOUŘÍ !!!OUŘÍ !!!OUŘÍ !!!OUŘÍ !!!OUŘÍ !!!

Informace o akcích pořádaných TJ budou průběžně
vyvěšovány na sokolovně, Vážného 19, Brno-Řečkovice

nebo je možné informovat se telefonicky na čísle:
776 022 453 ses. Krupicová, kde si lze také zarezervovat

vstupenky. Vstupenky též možno rezervovat přes
Internet www.rec13.com.

PřPřPřPřPředpredpredpredpredprodeodeodeodeodej od 2. 1j od 2. 1j od 2. 1j od 2. 1j od 2. 1. 2006 vždy pondělí a s. 2006 vždy pondělí a s. 2006 vždy pondělí a s. 2006 vždy pondělí a s. 2006 vždy pondělí a střtřtřtřtředaedaedaedaeda
111118-18-18-18-18-19 hod. v sok9 hod. v sok9 hod. v sok9 hod. v sok9 hod. v sokolooloolooloolovně.vně.vně.vně.vně.

ZvZvZvZvZveme veme veme veme veme vás naás naás naás naás na

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍ,VEŘÍ,VEŘÍ,VEŘÍ,VEŘÍ,
který naše mateřská škola pořádá dne 20. ledna

2006. Mezi 9. a 11. hodinou si můžete prohlédnout
prostory školy a podívat se na činnost dětí. Srdečně

zvou zaměstnanci.
MŠ NMŠ NMŠ NMŠ NMŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 1 Brká 1 Brká 1 Brká 1 Brká 1 Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice.vice.vice.vice.vice.
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MILAN ZIMMERMANNMILAN ZIMMERMANNMILAN ZIMMERMANNMILAN ZIMMERMANNMILAN ZIMMERMANN
OPĚT V GOPĚT V GOPĚT V GOPĚT V GOPĚT V GALERII NALERII NALERII NALERII NALERII NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI

Curriculum vitae Milana Zimmermanna se objevilo na
našich stránkách naposledy na podzim roku 2002.
V mezidobí jsme si často připomínali toho drobného
bělovlasého muže, jehož charisma poznamenalo setkání
jedinečným způsobem. Po více než třech letech se autor
vrací do zdejší galerie, aby byl znovu přijat s nebývalou
vřelostí. Pozoruhodná osobnost, jejíž talent se uplatňuje
nejen ve výtvarném umění, ale také v oblasti hudby,
v oboru aplikované matematiky a informačních systémů
či v duchovním úsilí o pochopení f ilosof ických
a náboženských priorit lidského života, nám dovolila
nahlédnout do neobyčejně bohatého a svébytného světa.
Pomineme-li všechny ostatní aktivity a zůstaneme-li pouze
v kategorii výtvarného umění, je třeba připomenout, že
autor se dosud podepsal pod téměř šest tisíc krajin
vytvořených v plenéru a v průběhu třiceti let vystavoval
na desítkách výstav doma i v zahraničí.
Syté barvy, výborné kompozice, odvaha pracovat s velkými
plátny, to vše řadí umělce k významným malířům Vysočiny
minulého století. Ačkoli autor pobýval řadu let v zahraničí
/Rakousko, Německo/, dnes zůstává ve Vítějevsi blízko
Svojanova, odkud vyjíždí za malbou po celé Vysočině.
Inu, výhledu z Hlásnice, z Rozseče či Svojanova se vyrovná
jen málokterá krajina.

I. KI. KI. KI. KI. Kubouboubouboubovvvvvááááá

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604/51 87 76.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
KDO PŘIJME DO PODNÁJMU tátu se synem, lokalita Řečkovice,
Medlánky, Kr. Pole. Tel.: 776 006 223.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
KOUPÍM garáž v Řečkovicích pod hřbitovem. Tel: 777285884.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ  STÁNÍ  na ulici Úprkova, levně. Možno
i dlouhodobě. Tel: 731 612 271.
PROSÍM - HLEDÁM 1- nebo 2-pokojový byt k pronájmu
v Řečkovicích a blízkém okolí. Rozvod - spěchá. Tel: 776 273 483.
POVEDU  Vaše účetnictví vč. mezd a daň. přiznání. Tel. 603903029.
VČELAŘ nabízí med květový, lipový, akátový, lesní od 95,-Kč/kg,
medovinu, mateří kašičku, propolis. PO až PÁ 15-18 h nebo domluva
tel 549250323 Kr. Pole, Sv. Čecha 36, zast. MHD „Husitská“.
EUROPEAN FINANCE nabízí zpracování daňové evidence
a účetnictví, zajištění hypoték, úvěrů (i podnikatelských) a půjček,
poradenství a zprostředkování investování volných finančních
prostředků. Tel: 777106396, 603727864
PRONAJMU garáž v domě bří. Křičků 14,16, dále NABÍZÍM
drážkové hřebenáče starší - 20 ks. Informace osobně, nebo na tel.
541 22 80 41, p. Šustr, bratří Křičků 16, Brno.
POMŮŽU V DOMÁCNOSTI (úklid, vaření, péče o dítě, péče
o seniory, ...). Nepravidelně, spíše v dopoledních hodinách. Mám
20-ti letou praxi v nemocnici. Tel. 606 484 841.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

NNNNNADĚJEADĚJEADĚJEADĚJEADĚJE
občansobčansobčansobčansobčanské sdrké sdrké sdrké sdrké sdružužužužuženíeníeníeníení

DomoDomoDomoDomoDomov prv prv prv prv pro přo přo přo přo přechodné pobechodné pobechodné pobechodné pobechodné pobytytytytyty seniory seniory seniory seniory seniorů s dennímů s dennímů s dennímů s dennímů s denním
ssssstttttacionářacionářacionářacionářacionářememememem

BrBrBrBrBrno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovvvvva 20, ta 20, ta 20, ta 20, ta 20, tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 549 249 249 249 249 273 773 773 773 773 74646464646
Vážení senioři,
zveme Vás do našeho denního stacionáře, kde bychom
vám rádi nabídli využití vašeho volného času.
Rádi vám podáme bližší informace na telefonním čísle
549 273 746 nebo dle osobní domluvy.
Vždy se snažíme, aby zde panovala příjemná atmosféra
a nálada, k čemuž nám jistě dopomůžete i vy.
Pokud budete mít zájem, můžete si  i nás objednat
i oběd v ceně Kč 38,- (výběr ze dvou jídel).
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram domoam domoam domoam domoam domovvvvvaaaaa
Pondělí až pátek - CvičCvičCvičCvičCvičení, trení, trení, trení, trení, trénink pamětiénink pamětiénink pamětiénink pamětiénink paměti,
ererererergogogogogottttterererererapieapieapieapieapie - malování, kreslení, šití, natírání, modelování
z keramické hlíny, malování na sklo, batikování apod.
Další nadídky našeho domoDalší nadídky našeho domoDalší nadídky našeho domoDalší nadídky našeho domoDalší nadídky našeho domovvvvva:a:a:a:a:
CanisCanisCanisCanisCanisttttterererererapieapieapieapieapie (út. 9.30, čt. 16.00)
MasážMasážMasážMasážMasážeeeee na objednání (út. 13.00)
CvičCvičCvičCvičCvičení - jóga + posezení - jóga + posezení - jóga + posezení - jóga + posezení - jóga + posezení pření pření pření pření při kávě nebo čajii kávě nebo čajii kávě nebo čajii kávě nebo čajii kávě nebo čaji (čt. 13.30)
PPPPPedikedikedikedikedikurururururaaaaa - dle objednání (poslední pátek v měsíci)
VVVVVyyyyycházky do okcházky do okcházky do okcházky do okcházky do okolíolíolíolíolí, výlety dle počasí a ročního období
NávšNávšNávšNávšNávštěvy divtěvy divtěvy divtěvy divtěvy divadlaadlaadlaadlaadla
BohoslužbBohoslužbBohoslužbBohoslužbBohoslužbyyyyy - katolické, evangelické a československé husitské

CENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEČČČČČ
ŘádkŘádkŘádkŘádkŘádkooooovvvvvá inzá inzá inzá inzá inzererererercecececece
40,- za každý započatý řádek

Plošná inzPlošná inzPlošná inzPlošná inzPlošná inzererererercecececece
35,- za cm2 plochy v plně barevné části zpravodaje
25,- za cm2 plochy ve dvoubarevné (černá, červená)
části zpravodaje

PlnobarPlnobarPlnobarPlnobarPlnobareeeeevné jsou svné jsou svné jsou svné jsou svné jsou strtrtrtrtranananananyyyyy 1, 4, 5, 8,
dvdvdvdvdvoubaroubaroubaroubaroubareeeeevnévnévnévnévné 2, 3, 6, 7.
InzInzInzInzInzerererererooooovvvvvat je moat je moat je moat je moat je možno na sžno na sžno na sžno na sžno na strtrtrtrtranáchanáchanáchanáchanách 2 až 7.
Měsíčník Řeč vychází v nákladu 7150 výtisků a je
zdarma distribuován do všech domácností na území
městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCHTEŘSKÝCHTEŘSKÝCHTEŘSKÝCHTEŘSKÝCH
ŠKŠKŠKŠKŠKOL NOL NOL NOL NOL NA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK 2006/200OK 2006/200OK 2006/200OK 2006/200OK 2006/20077777

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MAY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKOL MČOL MČOL MČOL MČOL MČ
BRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

- Kárníkova 4 (www.mskarnikova.wz.cz),
- Měříčkova 46
- Novoměstská 1 (www.materskeskolky.cz)
- Škrétova 2 (www.sssbrno.cz/msskretova/
- Tumaňanova 59

se usse usse usse usse uskkkkkutututututeční:eční:eční:eční:eční:
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK: 30. 1. 2006 13.00–16.00 hod.

31. 1. 2006 8.00–12.00 hod.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: 20. 2. 2006 13.00–16.00 hod.

21. 2. 2006 8.00–12.00 hod.
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

TISÍC KLARINETŮ ŘETISÍC KLARINETŮ ŘETISÍC KLARINETŮ ŘETISÍC KLARINETŮ ŘETISÍC KLARINETŮ ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKYVICKÉ TŘINÁCTKY
S velkou zvědavostí jsem šel tu
prosincovou neděli do Sokolovny
na premiéru muzikálu Kdyby tisíc
klarinetů v podání ostřílené
Řečkovické třináctky. Po úspěšné
adaptaci muzikálů Starci na
chmelu a Noc na Karlštejně
přistoupilo toto pozoruhodné
uskupení mladých lidí k nastudo-
vání neméně náročného kusu
Kdyby tisíc klarinetů. Znám
filmovou předlohu, viděl jsem
úspěšnou premiéru v Městském divadle Brno a byl jsem zvědavý na
srovnání. Klarinety Řečkovické třináctky se však srovnávat nedají, jsou
totiž jiné a to je dobře. Dějově zjednodušená verze okořeněná technickou
nápaditostí se v podmínkách Sokolovny vyjímala lépe než snaha o duplikát.
Třináctka servírovala osvědčené semaforské písničky a hity šedesátých let,
originální byl para výsadek do hlediště, snímání a videoprojekce na jevišti

i vtipně vytvořené vysílání televizního zpravodajství se skutečnou televizní redaktorkou Alenou Nekudovou.
Doprovodná kapela Vikýř podala bravurní výkon,
oporou představení v roli Terezy byla Martina Kurtinová,
a to jak svým půvabem, tak i hereckým a pěveckým
výkonem. Svoji všestrannost v ústředních rolích prokázali
David Jančík a Marek Gut, o zábavu se postaral poručík
Klaus v podání Pavla Olbricha. Celý soubor pod režijní
taktovkou Kateřiny Svobodové odvedl skvělou práci
v podobě vydařeného představení, odměněného
neutichajícím potleskem spokojeného publika
v přeplněné Sokolovně.
Nezbývá, než poděkovat Řečkovické třináctce za
báječnou zábavu, za to že dělají Řečkovice Řečkovicemi
a těšit se na jejich další muzikál.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIPOPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NAAAAA

III. SPOLEIII. SPOLEIII. SPOLEIII. SPOLEIII. SPOLEČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLESČENSKÝ PLES
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘETI BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

A MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORA
pořpořpořpořpořádaný pod záštitádaný pod záštitádaný pod záštitádaný pod záštitádaný pod záštitou stou stou stou stou starararararostostostostosty MČy MČy MČy MČy MČ

PPPPPaedDraedDraedDraedDraedDr. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladislavvvvva Filipihoa Filipihoa Filipihoa Filipihoa Filipiho
- Ples se uskuteční v sobotu 18. 2. 2006 od 19.30 hodin

v Sokolovně na ulici Vážného v Brně - Řečkovicích
- K tanci a poslechu již tradičně hraje BIG BAND MR

SWING - Brno
- Kulturní program - taneční vystoupení, módní přehlídka
- Připravuje se občerstvení, večeře, tombola
- Vstupenky s místenkami bude možné zakoupit

v mimořádném předprodeji na podatelně ÚMČ Brno -
Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, od
23. 1. 2006, pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek od 9.00 do 14.00 hodin.

- Do připravované tomboly je možné přispět darem,
předaným na sekretariátě ÚMČ

V PROSINCI 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Ján  WINKLER 92 let
Marie  NEUŽILOVÁ 91 let
Josefa  HALASOVÁ 90 let
Anežka  LACHMANOVÁ 85 let
Jindra  SAŇKOVÁ 85 let
Vlasta  KRČMOVÁ 85 let
Vlasta  ŽÁČKOVÁ 85 let
Rostislav  NESVADBA 80 let
Antonie  NOVÁKOVÁ 80 let
Otakar  JOCHMANN 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.


