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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

CO SE CHYCO SE CHYCO SE CHYCO SE CHYCO SE CHYSSSSSTTTTTÁ V RÁ V RÁ V RÁ V RÁ V ROCE 2008?OCE 2008?OCE 2008?OCE 2008?OCE 2008?
Bývá dobrým zvykem se na přelomu roku ohlédnout za tím, co se událo, a zároveň popřemýšlet o našich očekáváních v roce

nadcházejícím. Já bych se rád na následujících řádcích pokusil o to druhé, a sice z pohledu představitele městské části. Položím si tedy
otázku, co mohou občané městské části v novém roce očekávat? Vezmeme-li si na pomoc návrh rozpočtu na rok 2008, který v zejména
v oblasti kapitálových výdajů nejlépe napoví, co se na radnici připravuje, budeme hned moudřejší.

Plánujeme započít s regenerací panelového domu na Žitné 9, spočívající v zateplení objektu, instalaci plastových oken, a zejména ve
vybudování deseti nových bytů ve formě nástavby, přičemž tato akce zabere s ohledem zejména na finanční náročnost dva roky. Pokračuje
se také v projektu regenerace panelového sídliště, který obsahuje akce jako rekonstrukce parkovacích ploch u bytových domů na Horáckém
náměstí nebo rekonstrukce dalších dětských hřišť. Na řadu by mělo přijít i vybudování basketbalového a volejbalového hřiště v zeleni před
budovou ZŠ Horácké náměstí a investovat chceme též do objektu sýpky v areálu bývalého pivovaru vedle radnice.

Z úrovně Statutárního města Brna se připravují dvě významné investice. V ulicích Prašná a Prumperk budou vybudovány nové
inženýrské sítě a komunikace. Dále pak probíhá projektová příprava na rekonstrukci inženýrských sítí v lokalitě kolem náměstí Vojtěšky
Matyášové.

Toť ve zkratce výčet nejvýznamnějších plánovaných investičních akcí. Dále se počítá s organizováním všech zavedených kulturních
a společenských akcí, jako jsou například Sportovec roku městské části,  Dětský den, v loňském roce poprvé uskutečněná Letní noc,
Vavřinecké hody nebo Vánoční strom. Co se obsahu ŘEČi týká, dochází například k obnovení populárního seriálu „Řečkovické stíny“.

Na závěr si dovolím městské části popřát, aby se všechny její plány naplnily, a stejně tak přeji i Vám - našim občanům, ať v roce 2008
vše vychází podle Vašich představ nebo ještě lépe.

MarMarMarMarMarek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt
mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarososososostatatatata
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 20. A 2A Z 20. A 2A Z 20. A 2A Z 20. A 2A Z 20. A 211111. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ
20. schůz20. schůz20. schůz20. schůz20. schůze se ke se ke se ke se ke se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 211111. 1. 1. 1. 1. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- schválila poskytnutí balíčků v hodnotě 20 000 Kč TJ Sokol
Řečkovice na Mikulášskou besídku dne 2. 12. 2007,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - říjen 2007,
- schválila nový ceník stanovující úhradu nákladů za poskytování

informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
- schválila následující kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol:
  - přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením školní

docházky,
- alespoň jeden z rodičů bydlí v naší městské části,
- sourozenec či sourozenci dítěte jsou umístěni v téže
  mateřské škole,
- po uplatnění předchozích kritérií budou děti přijímány
  dle data podání přihlášky,

- schválila prázdninový provoz v mateřských školách:
- 1. 7. - 11. 7.   provoz MŠ Kárníkova,
- 14. 7. - 25. 7. provoz MŠ Škrétova,
- 28. 7. - 1. 8.   mateřské školy budou uzavřeny,
- 4. 8. - 29. 8.   provoz MŠ Měřičkova,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- doporučila zastupitelstvu souhlasit s darováním budovy

T. Novákové 2 a přilehlých pozemků Jihomoravskému kraji, a to
za podmínky, že celý areál bude využit pro gymnázium,

- doporučila zastupitelstvu souhlasit s převodem pozemků kolem
řečkovických kasáren z majetku státu do majetku města Brna,

- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit se změnou trasy
autobusových linek či se zavedením linek nových, které by
projížděly ulicí Duhovou a Renčovou (jedná se o stanovisko
k petici týkající se dané záležitosti),

- nesouhlasila s vyhrazením pěti parkovacích míst v Renčově ulici
pro zařízení v domě Vitáskova 6, určené k plavání dětí,

- schválila následující termíny sňatků v roce 2008: 11. 4., 26. 4., 16.
5., 6. 6., 28. 6., 4. 7., 26. 7., 1. 8., 16. 8., 6. 9., 19. 9., 11. 10., 7. 11.,
6. 12. (na počátek roku nebyly termíny stanoveny, neboť bude
probíhat oprava podlahy v obřadní místnosti po nezbytné opravě
kanalizace),

- projednala zprávy předložené jednotlivými výbory,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

2222211111. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 5. 1onala 5. 1onala 5. 1onala 5. 1onala 5. 12. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:

- schválila následující termíny svých schůzí v roce 2008: 16. 1., 13. 2.,
27. 2., 19. 3., 9. 4., 30. 4., 21. 5., 4. 6., 25. 6., 16. 7., 6. 8., 27. 8.,
17. 9., 8. 10., 29. 10., 19. 11., 3. 12.,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - listopad 2007,
- projednala potřebná rozpočtová opatření,
- doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2008,
- schválila jako dodavatele, který provede první etapu rekonstrukce

podlahy v zasedací místností radnice, firmu Robert Kukačka,
Úvoz 6, Brno,

- doporučila zastupitelstvu schválit návrh dohody o poskytnutí
investičního příspěvku 260 000 Kč sdružení Naděje na vybudování
terasy na objektu Hapalova 20 (částku uvolnilo město Brno do
rozpočtu městské části),

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- doporučila zastupitelstvu schválit, že v roce 2008 nebude pořádán

ples městské části,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

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

PRPRPRPRPRODEJ VODEJ VODEJ VODEJ VODEJ VOOOOOZIDLAZIDLAZIDLAZIDLAZIDLA
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora prodá osobní

služební automobil Škoda Felicia Combi LXI, objem motoru
1,3 l, výkon 50 kW.  Vůz byl do provozu uveden v květnu 2001,
ujetá vzdálenost činí 108 500 km. Výbava zahrnuje dva airbagy,
rádio, zámek řadící páky a sadu kol se zimními pneumatikami.

Vůz byl oceněn znaleckým posudkem, výsledná částka činí
76 800 Kč. Odprodán bude zájemci, jenž nabídne nejvyšší cenu.

Prohlídku automobilu je možno dohodnout s vedoucím
Odboru správy majetku Úřadu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora Ing. Liborem Stloukalem (tel. 541 421 743). U Ing. Stloukala
je též uložen zmíněný znalecký posudek.

Nabídky zasílejte poštou v uzavřených obálkách
označených „Škoda Felicia - prodej - neotvírat“ na adresu ÚMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00  Brno.
Nabídky je možno doručit též osobně a předat na podatelně.
Nabídky je třeba doručit do 15. 2. 2008 do 12 hodin.

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

PŮJČKY Z  FONDU RPŮJČKY Z  FONDU RPŮJČKY Z  FONDU RPŮJČKY Z  FONDU RPŮJČKY Z  FONDU ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJEJEJEJEJE
BBBBBYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍ

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru
dispozic s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Brna - etapa II. roku 2008.

Z  fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek.
Jednotlivé tituly půjček jsou obnova střechy, zřízení plynového,
elektrického nebo jiného ekologického topení, měření a regulace
tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění
statiky domu, obnova fasády domu, zateplení, obnova oken,
vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce
všech instalací, vybudování nové samostatné bytové jednotky
v nástavbě nebo půdní  vestavbě, vybudování nové přípojky
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody,
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.

Žádost je možné podávat na předepsaném forforforforformulářmulářmulářmulářmulářiiiii
nenenenenejpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 15. ledna 20085. ledna 20085. ledna 20085. ledna 20085. ledna 2008 prostřednictvím té městské části, ve
které se opravovaná nemovitost nachází.

X. zasedání ZasX. zasedání ZasX. zasedání ZasX. zasedání ZasX. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovicevicevicevicevice
a Mokra Mokra Mokra Mokra Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora se ka se ka se ka se ka se koná voná voná voná voná ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 2ek 2ek 2ek 2ek 24. ledna 20084. ledna 20084. ledna 20084. ledna 20084. ledna 2008
od 1od 1od 1od 1od 15.00 hod v sále býv5.00 hod v sále býv5.00 hod v sále býv5.00 hod v sále býv5.00 hod v sále bývalého pivalého pivalého pivalého pivalého pivooooovvvvvarararararu.u.u.u.u.
Zasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva jsou va jsou va jsou va jsou va jsou veřeřeřeřeřeeeeejná.jná.jná.jná.jná.

M. VM. VM. VM. VM. V.....

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATIČITIČITIČITIČITIČI
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po
předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném
bytu:

Údaje o bytu - Horácké nám. 9, byt č. 57, 12. nadzemní podlaží,
velikost 1+1,               celková plocha 49,3 m2

Výše dluhu samotný dluh 124.643,- Kč
poplatek z prodlení ke 31. 12. 2007 150.918,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 30. 1. 2008

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
nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice
„Aktuality“. 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
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Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na bytovém odboru ÚMČ Brno-
Řečkovice a Mokrá  Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail:fornuskova@reckovice.brno.cz a rovněž na  internetové
adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji si vyřídit-Bydlení-Odbor dispozic s majetkem- Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvááááá
vedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

můžmůžmůžmůžmůžeeeeettttte pře pře pře pře přiiiiijít se svým sjít se svým sjít se svým sjít se svým sjít se svým skkkkkorororororošošošošoškkkkkolákolákolákolákolákem na ukázkem na ukázkem na ukázkem na ukázkem na ukázkooooovvvvvou „hodinu“, okou „hodinu“, okou „hodinu“, okou „hodinu“, okou „hodinu“, okouknoutouknoutouknoutouknoutouknout
a vyzka vyzka vyzka vyzka vyzkoušeoušeoušeoušeoušet si s ním něktt si s ním něktt si s ním něktt si s ním něktt si s ním některererereré z foré z foré z foré z foré z forem výukyem výukyem výukyem výukyem výuky, kt, kt, kt, kt, kterererereré využíé využíé využíé využíé využívvvvváme práme práme práme práme pro pro pro pro pro první třvní třvní třvní třvní třídyídyídyídyídy

bližší inforbližší inforbližší inforbližší inforbližší informace: tmace: tmace: tmace: tmace: tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 5444441 321 321 321 321 321 501 501 501 501 507; s7; s7; s7; s7; skkkkkola@zshorola@zshorola@zshorola@zshorola@zshorackackackackacke.ore.ore.ore.ore.orggggg

mátmátmátmátmáte doma budoucího pre doma budoucího pre doma budoucího pre doma budoucího pre doma budoucího prvňáčkvňáčkvňáčkvňáčkvňáčka?a?a?a?a?
chcechcechcechcechcettttte se s ním podíe se s ním podíe se s ním podíe se s ním podíe se s ním podívvvvvat jak tat jak tat jak tat jak tat jak to chodí vo chodí vo chodí vo chodí vo chodí ve še še še še škkkkkole?ole?ole?ole?ole?

přpřpřpřpřipripripripripraaaaavili jsme prvili jsme prvili jsme prvili jsme prvili jsme pro vo vo vo vo vásásásásás

ZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,OLA BRNO,OLA BRNO,OLA BRNO,OLA BRNO,
NONONONONOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 211111

ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍDYYYYY
se koná

v pátek 18. 1. 2008 od 14.00 do 17.00 hod
v sobotu 19. 1. 2008 od 8.00 do 11.00 hod

rodiče přinesou svůj OP a rodný list dítěte Otevíráme I.A
(Aj v návaznosti na MŠ), I.B (Aj pro začínající zájemce),
sportovní přípravku (3 hodiny Tv v týdenním rozvrhu).

El. adrEl. adrEl. adrEl. adrEl. adresy ZŠ Bresy ZŠ Bresy ZŠ Bresy ZŠ Bresy ZŠ Brno, Nno, Nno, Nno, Nno, Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 21 platné od 11 platné od 11 platné od 11 platné od 11 platné od 19. 19. 19. 19. 19. 111111. 200. 200. 200. 200. 20077777:::::

MgrMgrMgrMgrMgr. E. E. E. E. Evvvvva Bara Bara Bara Bara Barákákákákákooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkolyolyolyolyoly:::::
reditelka@zsnovomestska.cz

eva.barakova@zsnovomestska.cz
MgrMgrMgrMgrMgr. Danuše Hadač. Danuše Hadač. Danuše Hadač. Danuše Hadač. Danuše Hadačooooovvvvvá, zásá, zásá, zásá, zásá, zást. řt. řt. řt. řt. řed.:ed.:ed.:ed.:ed.:

zastupkyne@zsnovomestska.cz
JitkJitkJitkJitkJitka Va Va Va Va Víglasíglasíglasíglasíglaská, hoská, hoská, hoská, hoská, hospodářkpodářkpodářkpodářkpodářka:a:a:a:a:
kancelar@zsnovomestska.cz
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POD SPOD SPOD SPOD SPOD STRTRTRTRTROMEOMEOMEOMEOMEČEK DĚTČEK DĚTČEK DĚTČEK DĚTČEK DĚTSKÁ HŘIŠTĚSKÁ HŘIŠTĚSKÁ HŘIŠTĚSKÁ HŘIŠTĚSKÁ HŘIŠTĚ
Za poslední tři roky se v městské části podařilo zrekonstruovat celkem pět dětských hřišť, a to na Kárníkově, Jandáskově, Novém

náměstí, Horáckém náměstí, a také při ulici Renčova. V listopadu uplynulého roku se do této skupinky zařadila další dvě hřiště. Menší
z této dvojice naleznete při bytovém domě na ulici Vlasty Pittnerové 1. Je určeno spíše pro děti předškolního věku, které zde mohou
využít pískoviště, pružinového houpadla a herního prvku s řetězovou houpačkou a skluzavkou.

Druhé z hřišť se nachází mezi bytovými domy Novoměstská 41 a Novoměstská 45. Výčet herních prvků zahrnuje pískoviště,
pružinová houpadla, pohyblivou lávku, velký kolotoč a herní sestavu se skluzavkou, houpačkou a horolezeckou rampou. Herní prvky
jsou určeny pro různé věkové skupiny dětí. Úpravami prošlo i okolí hřiště, vybudován byl nový chodník a vysázena zeleň.

Ihned po dokončení stavebních prací se na hřiště radostně vrhli první uživatelé z řad dětí. Nechť jim dlouho slouží!

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt
mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarososososostatatatata

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
V mateřské škole na Novoměstské ulici ukončila svou

dlouholetou činnost paní ředitelka Marie Mitvalská. Poprvé
překročila práh této školy vzápětí po jejím otevření a v r. 1992 byla
jmenována její ředitelkou. Šestnáct let vedení školky uteklo jako
voda, ale její úsměvy, laskavost a trpělivost, které věnovala malým
„svěřencům“, nezůstanou zapomenuty. Vlídnost jí, v podobě
radostných oček, děti oplácely. Svým vstřícným a klidným přístupem
vytvořila spokojený a tvořivý kolektiv.

Chci bývalé paní ředitelce poděkovat za spolupráci v minulých
letech, za starostlivost, kterou věnovala dětem, a zároveň jí přeji pevné
zdraví a pohodu, aby jí vzpomínky na děti, jimž se tak dlouhou
dobu věnovala, byly zdrojem energie a tvůrčího elánu do dalších dní.

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvááááá
členkčlenkčlenkčlenkčlenka ka ka ka ka komise šomise šomise šomise šomise škkkkkolsolsolsolsolství, mládetví, mládetví, mládetví, mládetví, mládežžžžže a se a se a se a se a sporporporporportututututu

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

PLAPLAPLAPLAPLAVVVVVÁNÍ PŘEDŠKÁNÍ PŘEDŠKÁNÍ PŘEDŠKÁNÍ PŘEDŠKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ S TĚLESNÝM POSOLNÍCH DĚTÍ S TĚLESNÝM POSOLNÍCH DĚTÍ S TĚLESNÝM POSOLNÍCH DĚTÍ S TĚLESNÝM POSOLNÍCH DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍMTIŽENÍMTIŽENÍMTIŽENÍMTIŽENÍM
Zveme tělesně postižené děti od 2 do 6 let na výuku základů
plavání do bazénu ve Sportovním a rekreačním areálu na
Kraví Hoře. Zde probíhá pod vedením instruktorů
občanského sdružení KONTAKT bB (bez bariér) výuka ve
vířivce, a to nenásilně formou hry. Ve vodě dětem pomáhá
rodič a postupně se děti naučí uvolnit se, zvládnou polohu
na zádech a na bříšku, učí se dýchat do vody. Voda dětem
dovoluje volný pohyb bez kompenzační pomůcky, zapojí
nepoužívané svalové skupiny a dává nové podněty důležité
pro celkový rozvoj.
Výuka probíhá v průběhu školního roku vždy v pátek od
10 do 11 hodin, na výuku navazuje podzimní týdenní
pobytový kurz, kde kromě plavání také jezdíme na koních,
hrajeme si s pejsky (canisterapie), výtvarně tvoříme
a setkáváme se s pohádkovými bytostmi.
Zájemci o plavání mohou volat na telefon 541 589 333
nebo na mobil 724 372 773, případně psát na e-mail
brno@kontaktbb.cz. O občanském sdružení KONTAKT bB
se více dozvíte na www.kontaktbb.cz, brněnské aktivity
najdete pod heslem Středisko Brno.

MarMarMarMarMarta Vta Vta Vta Vta Vooooojáčkjáčkjáčkjáčkjáčkooooovvvvvá, á, á, á, á, KKKKKONTONTONTONTONTAKAKAKAKAKT bB, sT bB, sT bB, sT bB, sT bB, střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkko Bro Bro Bro Bro Brnonononono

CEILIDH [KEILÍ]CEILIDH [KEILÍ]CEILIDH [KEILÍ]CEILIDH [KEILÍ]CEILIDH [KEILÍ]
ANEB OSLAANEB OSLAANEB OSLAANEB OSLAANEB OSLAVILI JSME NVILI JSME NVILI JSME NVILI JSME NVILI JSME NA SÝPCE SA SÝPCE SA SÝPCE SA SÝPCE SA SÝPCE SVVVVVÁÁÁÁÁTEK SVTEK SVTEK SVTEK SVTEK SV. ONDŘEJE. ONDŘEJE. ONDŘEJE. ONDŘEJE. ONDŘEJE

30. listopad je všem příznivcům skotské
kultury známý jako svátek svatého Ondřeje
- patrona Skotska. Volnočasový klub Skotský
pes využil této příležitosti a uspořádal na
Sýpce na oslavu tohoto významného dne
taneční zábavu - Svatoondřejské ceilidh.
Taneční večer se konal 1.12. a navštívilo jej
přes 150 hostí z České republiky i ze
zahraničí. K poslechu i tanci hrála celý večer
kapela The Bottlewash Band, známá
i z dalších podobných akcí. Hosté měli
možnost shlédnout různé typy skotských
tanců v předtančeních skupiny Žert, a také
se tance sami naučit pod vedením zkušeného
lektora přímo z Edinburghu - Mika Scotta.
Atmosféru večera dokresloval zvuk skotských
dud v podání brněnského skotského dudáka
Davida Neckaře. Oči diváků a hlavně divaček

se mohly těšit pohledem na muže ve
skotských suknicích - správně kiltech - a každý
si mohl lámat hlavu nad tradiční zvědavou
otázkou, zda jsou to ti „praví Skoti“.
Nechyběla ani skotská jednosladová whisky
od pana Burdy z brněnského Whisky Shopu.
V závěru večera přišla tombola s poděkováním
těm, kteří akci podpořili: Taneční skupina žert,
CK Kudrna, Restaurace na Kytnerce a mnozí
další.
Mezi hosty rozdováděnými tancem, hudbou
i whisky zavládla výborná atmosféra, za kterou
děkujeme všem, kteří akci podpořili a navštívili.

SkSkSkSkSkoooootststststský peský peský peský peský pes

SouviseSouviseSouviseSouviseSouvisející odkjící odkjící odkjící odkjící odkazyazyazyazyazy:::::
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.skkkkkoooootststststskypes.czkypes.czkypes.czkypes.czkypes.cz - informace o skotských
akcích v Brně a okolí, fotografie z akcí
wwwwwwwwwwwwwww.the.the.the.the.thewhiswhiswhiswhiswhiskykykykykyshop.czshop.czshop.czshop.czshop.cz - prezentace The
Whisky Shop
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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

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO - ŘEVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO - ŘEVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO - ŘEVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO - ŘEVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
PŘEJÍ VŠEM SPŘEJÍ VŠEM SPŘEJÍ VŠEM SPŘEJÍ VŠEM SPŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVVÝM PŘÍZNIVCŮM HODNĚ ZDRACŮM HODNĚ ZDRACŮM HODNĚ ZDRACŮM HODNĚ ZDRACŮM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V RTÍ A ÚSPĚCHŮ V RTÍ A ÚSPĚCHŮ V RTÍ A ÚSPĚCHŮ V RTÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2008.OCE 2008.OCE 2008.OCE 2008.OCE 2008.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORY NY NY NY NY NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ   2008:TLETÍ   2008:TLETÍ   2008:TLETÍ   2008:TLETÍ   2008:
NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Kno, Kno, Kno, Kno, Kořořořořořensensensensenského 23akého 23akého 23akého 23akého 23a

4. ledna4. ledna4. ledna4. ledna4. ledna MgrMgrMgrMgrMgr. Jar. Jar. Jar. Jar. Jaromír Promír Promír Promír Promír Procházkocházkocházkocházkocházkaaaaa Ze SalzburZe SalzburZe SalzburZe SalzburZe Salzburkkkkku do německých Alpu do německých Alpu do německých Alpu do německých Alpu do německých Alp 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
1111111111. ledna. ledna. ledna. ledna. ledna Ing. SochorIng. SochorIng. SochorIng. SochorIng. Sochorececececec Irán  III.Irán  III.Irán  III.Irán  III.Irán  III. 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
111118. ledna8. ledna8. ledna8. ledna8. ledna Jan VlasákJan VlasákJan VlasákJan VlasákJan Vlasák TTTTToulky Balkánemoulky Balkánemoulky Balkánemoulky Balkánemoulky Balkánem 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
25. ledna25. ledna25. ledna25. ledna25. ledna LLLLLudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichovvvvvááááá ŘečkŘečkŘečkŘečkŘečkooooovice, jak je neznámevice, jak je neznámevice, jak je neznámevice, jak je neznámevice, jak je neznáme 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
11111. únor. únor. únor. únor. únoraaaaa RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. K. K. K. K. Koleoleoleoleolejkjkjkjkjkaaaaa EgypEgypEgypEgypEgypttttt 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
8. února8. února8. února8. února8. února Ing. ArIng. ArIng. ArIng. ArIng. Arnošnošnošnošnošt Mádert Mádert Mádert Mádert Máder TTTTToulky po mořoulky po mořoulky po mořoulky po mořoulky po mořiiiii 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.

111115. únor5. únor5. únor5. únor5. únoraaaaa Ing. LenkIng. LenkIng. LenkIng. LenkIng. Lenka Fišera Fišera Fišera Fišera Fišerooooovvvvvááááá BaleárBaleárBaleárBaleárBaleáryyyyy 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
29. února29. února29. února29. února29. února RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Drv Drv Drv Drv Druckmülleruckmülleruckmülleruckmülleruckmüller,CSc,CSc,CSc,CSc,CSc Chile DescabesadoChile DescabesadoChile DescabesadoChile DescabesadoChile Descabesado 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
77777. bř. bř. bř. bř. březnaeznaeznaeznaezna MgrMgrMgrMgrMgr. R. R. R. R. Rudolf Grudolf Grudolf Grudolf Grudolf Gryyyyyccccc PutPutPutPutPutooooovvvvvání po Albániiání po Albániiání po Albániiání po Albániiání po Albánii 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.

111114. bř4. bř4. bř4. bř4. březnaeznaeznaeznaezna Hana DrHana DrHana DrHana DrHana Druckmülleruckmülleruckmülleruckmülleruckmüllerooooovvvvvááááá SalzburSalzburSalzburSalzburSalzburg a okg a okg a okg a okg a okolíolíolíolíolí 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
2222211111. bř. bř. bř. bř. březnaeznaeznaeznaezna Ing. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana DrIng. Zuzana Druckmülleruckmülleruckmülleruckmülleruckmüllerooooovvvvvááááá NNNNNeeeeetrtrtrtrtradiční Tadiční Tadiční Tadiční Tadiční Tenerifenerifenerifenerifenerifeeeee 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
28. bř28. bř28. bř28. bř28. březnaeznaeznaeznaezna RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Drv Drv Drv Drv Druckmülleruckmülleruckmülleruckmülleruckmüller,CSc,CSc,CSc,CSc,CSc ArArArArArgentina Ngentina Ngentina Ngentina Ngentina Nohuel, Hu Apiohuel, Hu Apiohuel, Hu Apiohuel, Hu Apiohuel, Hu Api 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.

NNNNNa adra adra adra adra adrese Brese Brese Brese Brese Brno, Hapalono, Hapalono, Hapalono, Hapalono, Hapalovvvvva  č. 20a  č. 20a  č. 20a  č. 20a  č. 20

77777. ledna. ledna. ledna. ledna. ledna MgrMgrMgrMgrMgr. P. P. P. P. Peeeeetr  Grtr  Grtr  Grtr  Grtr  Gregoregoregoregoregor ČesČesČesČesČeské vké vké vké vké vesnice v Resnice v Resnice v Resnice v Resnice v Rumunsumunsumunsumunsumunskkkkkuuuuu 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
2222211111. ledna. ledna. ledna. ledna. ledna MgrMgrMgrMgrMgr. Ar. Ar. Ar. Ar. Arnošnošnošnošnošt  Madert  Madert  Madert  Madert  Mader KKKKKalabriealabriealabriealabriealabrie 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
4. února4. února4. února4. února4. února MgrMgrMgrMgrMgr. Jar. Jar. Jar. Jar. Jaromír Promír Promír Promír Promír Procházkocházkocházkocházkocházkaaaaa PřPřPřPřPříhríhríhríhríhraniční Baaniční Baaniční Baaniční Baaniční Bavvvvvorororororssssskkkkkooooo 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.

111118. únor8. únor8. únor8. únor8. únoraaaaa Doc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDrDoc. RNDr. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žák. Alena Žákooooovvvvvssssskákákákáká Lidé z Ugandy a KLidé z Ugandy a KLidé z Ugandy a KLidé z Ugandy a KLidé z Ugandy a Kongaongaongaongaonga 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
3. bř3. bř3. bř3. bř3. březnaeznaeznaeznaezna Ing. Dalibor  MahelIng. Dalibor  MahelIng. Dalibor  MahelIng. Dalibor  MahelIng. Dalibor  Mahel TTTTTururururureckeckeckeckeckooooo 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.

1111177777. bř. bř. bř. bř. březnaeznaeznaeznaezna Ing. Michael PIng. Michael PIng. Michael PIng. Michael PIng. Michael Pokokokokokororororornýnýnýnýný ArArArArArmeniemeniemeniemeniemenie 111116.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.
3333311111. bř. bř. bř. bř. březnaeznaeznaeznaezna Ing. LenkIng. LenkIng. LenkIng. LenkIng. Lenka Fišera Fišera Fišera Fišera Fišerooooovvvvvááááá NNNNNooooový Zélandvý Zélandvý Zélandvý Zélandvý Zéland 1111177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

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

JARNÍ PRÁZDNINY 18 - 22. 2. 2008

VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararné dílnné dílnné dílnné dílnné dílny na DDM Ky na DDM Ky na DDM Ky na DDM Ky na DDM Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 16.6.6.6.6.

Denně v době od 9 do 13 hodin. Cena 800,- Kč/týden.
Informace a přihlášky: Hana Kovářová 777 686 567

VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararné dílnné dílnné dílnné dílnné dílny u Včy u Včy u Včy u Včy u Včeličeličeličeličeliček a celodenní výprek a celodenní výprek a celodenní výprek a celodenní výprek a celodenní výpraaaaavvvvvaaaaa

Dílničky v úterý a v pátek v době 9.00 - 11.30 v obchůdku
u Včeliček v Králově Poli a  celodenní výprava ve středu. Cena
dílničky 100,- Kč, výpravy dle cíle cesty.
Informace a přihlášky: Karla Psotová  732 325 457

Dílničky u VčDílničky u VčDílničky u VčDílničky u VčDílničky u Včeličeličeličeličeliček:ek:ek:ek:ek:

Obchůdek U včeliček, Palackého 104. Každý pátek v době od
16 do 18 hodin. Cena dílničky 100,- Kč.

11. 1. Šperky z kůže a kamínků. Práce se slaným těstem
18. 1. Textilní dílnička. Zdobení triček. S sebou dvě

bavlněná trička a manikúrní nůžky.
25. 1. Malování na kameny. Výroba textilního sluníčka.
8. 2. Tvorba a zdobení krabiček.

Informace a přihlášky: K. Psotová  732 325 457

Klub „Klub „Klub „Klub „Klub „TTTTToulaoulaoulaoulaoulavých bových bových bových bových botičtičtičtičtiček“ek“ek“ek“ek“

Zahájil v prosinci svou činnost výpravou do strážnického
skanzenu. Výprava se skutečně zdařila, na své si přišli nejen
milovníci tradic, ale i zabíjačkových dobrot. V době, kdy
dostanete do rukou lednový výtisk „Řeči“, budou mít za sebou
Botičky další výpravu, a to silvestrovskou do Křtin a nejbližšího
okolí této malebné obce s nádherným poutním kostelem.

V sobotu 19. ledna se  vypravíme na některou z rozhleden
v okolí Brna. Zájemci o klub, hlaste se na mobilní číslo
732 325 457 nebo email: k.psotova@seznam.cz

Více informací o aktivitách Domu dětí najdete na adrese:
www.dumdeti.vesele.info.cz

V MĚSÍCI PRV MĚSÍCI PRV MĚSÍCI PRV MĚSÍCI PRV MĚSÍCI PROSINEOSINEOSINEOSINEOSINEC 200C 200C 200C 200C 20077777

SLASLASLASLASLAVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUM
TITTITTITTITTITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Ján WINKLERJán WINKLERJán WINKLERJán WINKLERJán WINKLER 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
Marie NEUŽILMarie NEUŽILMarie NEUŽILMarie NEUŽILMarie NEUŽILOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 93 le93 le93 le93 le93 lettttt
Anděla MOČIČKAnděla MOČIČKAnděla MOČIČKAnděla MOČIČKAnděla MOČIČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999991 le1 le1 le1 le1 lettttt
ŠtŠtŠtŠtŠtefefefefefan BABIŠan BABIŠan BABIŠan BABIŠan BABIŠ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
LLLLLudmila RAMBudmila RAMBudmila RAMBudmila RAMBudmila RAMBOUSKOUSKOUSKOUSKOUSKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
BarBarBarBarBarborborborborbora Va Va Va Va VOLFOOLFOOLFOOLFOOLFOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

NAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLANAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠEVENCŮM K JEJICH JUBILEU VŠE

NEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDNEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECEŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

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

VENČENÍ a krmení psů, koček, hlodavců a ptáků po dobu Vaší
nepřítomnosti. Ceny dohodou. Tel.: 739 567 818, 541 228 204.

VDOVEC z Řečkovic hledá pomoc při úklidu v rod.domku za
odměnu asi 1x - 2x v měsíci (dle dohody). Tel.: 549 274 233, 776
853 637.

CHCETE prodat dům či byt? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu! www.realitniporadna.cz, tel.: 549 213 229.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549273655, 605553207.

KOMPLETNÍ vedení Vašeho účetnictví, DE, mezd, zastupování
na úřadech, zpracování daň. přiznání nabízí zavedená účetní kancelář
se sídlem v centru Brna. Tel.: 538 728 731, 603 306 224,
agentura.mareva@seznam.cz

HLEDÁ se 8mi měsíční mourovaný kocourek slyšící na jméno
Oliver. Není kastrovaný, nemá čip ani obojek. Budeme vděční za
jakoukoliv informaci o něm. Mobil: 777 619 189.

DOVOLUJEME si Vás pozvat do znovu otevřené restaurace
„U Dvořáků“. Nabízíme: polední menu (po dohodě dovoz možný)
teplá jídla po celý den dezerty, pivo Starobrno, velký výběr nealko
i alkoholických nápojů. Pořádáme soukromé i firemní akce. Na
Vaši návštěvu se těší personál restaurace „U Dvořáků“, Tumaňanova 15,
Mokrá Hora. Tel.: 720 172 086.

PRONAJMU 1+1 v bytovém domě v Řečkovicích, dobrá dostupnost,
nekuřáci bez zvířat, žádné RK. Volejte 15 - 19 hod. Tel.: 724 090 166.

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.

POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.

POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.

VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole,
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.

VYMĚNÍM  renovovaný cihlový 3+1 pod hřbitovem, na Bří. Kříčků
+ doplatek za rodinný domek v Řečkovicích. Tel.: 732 506 708.

Ve středu 14. listopadu v nočních hodinách zastavil hlídku
městské policie muž, který oznámil, že v nedalekém baru sedí
mladík podezřelý z okradení jednoho z hostů. Personál
i návštěvníci restaurace hlídce MP uvedli, že jeden z hostů se
před svým odchodem domů sháněl po batohu, v němž měl mimo
jiné peněženku s platební kartou a další věci. Z krádeže zavazadla
podezírali svědci třiadvacetiletého Brňana, pod jehož židlí si všichni
všimli ležící „kreditky“. Mladík se nakonec strážníkům ke své
nenechavosti přiznal a batoh vytáhl ze své tašky. V tu chvíli se do
baru vrátil i okradený muž. Potvrdil, že batoh i doklady
v něm jsou jeho. Zároveň zjistil, že se mu z tašky údajně ztratila
finanční hotovost ve výši zhruba 2.500,- korun. Hlídka tedy
podezřelého zadržela a předala jej republikovým policistům
s podezřením na spáchání trestného činu

O tom, že lež má krátké nohy, se 15. listopadu přesvědčila
dvaadvacetiletá řidička z Vyškovska. Na parkovišti u Podpěrovy
ulice si totiž strážníci všimli vozidla, ze kterého se ozýval křik,
a dvoučlenná posádka v něm  byla zjevně pod vlivem alkoholu.
Žena sedící za volantem hlídce tvrdila, že sice se svým kamarádem
pili alkohol, ale ve vozidle jen sedí, baví se a za chvíli jej zamknou
a půjdou domů. Strážníci však její tvrzení brali opatrně, protože
pojali podezření, že mladé duo s automobilem bude chtít odjet.
A zanedlouho se tak skutečně stalo. Žena otočila klíčkem
a s neosvětleným vozidlem začala odjíždět. Městským policistům
se jej však podařilo zastavit. Jelikož orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu ukázala u mladé řidičky hodnotu
0,8 promile, byla na místo přivolána Policie ČR.

Ve čtvrtek 16. listopadu po poledni byli strážníci přivoláni
do Poděbradovy ulice s tím, že na chodbě tamního bytového
domu je podezřelá, zmateně se chovající žena, která údajně
obtěžuje nájemníky. Když tam hlídka dorazila, spatřila u vchodu
domu sedět starší ženu. Dotyčná měla hematom nad okem,
nebyla schopná komunikace ani chůze, známky opilosti však
nejevila. Vzhledem ke zranění seniorky byl na místo k ošetření
přivolán lékař, který nařídil převoz ženy do nemocnice.

V tentýž den ve večerních hodinách byli strážníci požádáni
policisty ČR o spolupráci při uzavření křižovatky Kuřimská-
Hradecká. Při zemních pracích u benzinového čerpadla byla
totiž nalezena letecká puma. Hlídky obou policejních složek
pak společně usměrňovaly provoz v nejkritičtějším úseku
křižovatky až do doby příjezdu pyrotechnika, který pumu
neprodleně odvezl a zneškodnil.

V úterý 13. listopadu byly hlídky MP ve večerních hodinách
vyslány na Palackého třídu, kde mělo podle jednapadesátiletého
oznamovatele docházet skupinkou mladistvých osob k narušování
veřejného pořádku. Po příjezdu hlídek na místo spatřili strážníci
skupinku tří mladíků, odpovídajících uvedenému popisu. Při
bližším kontaktu s hlídkami se tito mladíci snažili z místa uniknout,
a protože nereagovali na výzvy, byli strážníky zadrženi. Dalším
šetřením na místě strážníci zjistili, že v ulici Palackého tř. bylo
převráceno 10 kusů popelnic a jejich obsah vysypán na vozovku.
K těmto skutkům se mladíci ve věku 16 a 17 let přiznali, stejně
jako k požití  alkoholických nápojů. Kde však mladíci k alkoholu
přišli, se strážníkům nepodařilo zjistit.

V sobotu 17. listopadu byl napaden personál baru jedním
z hostů na Palackého třídě. K případu vyslaná hlídka na místě
zjistila, že devětatřicetiletého muže fyzicky napadl o deset let
starší zákazník po menší verbální rozepři. Útočník způsobil
barmanovi zranění ve tváři, které však oznamovatel nechtěl lékařsky
ošetřit. Další šetření případu si převzala republiková policie.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý
MěsMěsMěsMěsMěstststststská policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí reeeeevíruvíruvíruvíruvíru

MIKULÁŠSKÝ DENMIKULÁŠSKÝ DENMIKULÁŠSKÝ DENMIKULÁŠSKÝ DENMIKULÁŠSKÝ DEN
Mikulášský den proběhl, jako každý rok na ZŠ Horácké
náměstí, i letos.
Všichni se na pracovišti Uprkova domluvili, že oslavy
proběhnou přece jen netradičně. Toho dne 5. prosince 2007,
přijdou do školy učitelky i žáci v maskách Mikulášů, čertů
a andělů. Výuka bude probíhat celý den v převlecích a děti
budou plnit tzv. „Mikulášský dalton“.
Žáci 5. B si připravili opravdu krásné masky a ve třech skupinách
navštěvovali své mladší spolužáky v jejich třídách. Sehráli pro
ně malý program o tom, kdo to byl Mikuláš, proč tento svátek
slavíme, každoročně se na něj těšíme a přitom se přece jen

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
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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.
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trochu bojíme, zvláště čerta, který po zásluze „odměňuje“ nedobré skutky a chování.
Děti dostaly od školy a od svých třídních učitelek malý balíček sladkostí, společně si zatančily a pěkně si celý den užily.
Zhodnotili jsme, že v převlecích přišli téměř všichni, tj.děti, paní učitelky a dokonce i paní kuchařky. Všichni se snažili o pěkný
a neformální průběh svátku.
Na závěr chceme všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy, rodičům a prarodičům popřát do nového roku 2008 mnoho
štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

Za všechnZa všechnZa všechnZa všechnZa všechny své ky své ky své ky své ky své kolegy M. Albrolegy M. Albrolegy M. Albrolegy M. Albrolegy M. Albrechtechtechtechtechtooooovvvvvááááá

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPIS
DO 1DO 1DO 1DO 1DO 1. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍD. TŘÍDYYYYY

TTTTTelefon:elefon:elefon:elefon:elefon:

111118. 18. 18. 18. 18. 1. a 1. a 1. a 1. a 1. a 15. 2. 20085. 2. 20085. 2. 20085. 2. 20085. 2. 2008
od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 16.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin

 N N N N Nabízíme:abízíme:abízíme:abízíme:abízíme: ----- třtřtřtřtřídy s malým počtídy s malým počtídy s malým počtídy s malým počtídy s malým počtem žákůem žákůem žákůem žákůem žáků
----- individuální přindividuální přindividuální přindividuální přindividuální přísísísísístup pedagogůtup pedagogůtup pedagogůtup pedagogůtup pedagogů
----- výukvýukvýukvýukvýuku pru pru pru pru prososososostttttorororororooooovvvvvé orienté orienté orienté orienté orientaceaceaceaceace
 a samos a samos a samos a samos a samostttttatného pohatného pohatného pohatného pohatného pohybuybuybuybuybu

----- výukvýukvýukvýukvýuku pru pru pru pru práce na počítáce na počítáce na počítáce na počítáce na počítači a psaníači a psaníači a psaníači a psaníači a psaní
na klávna klávna klávna klávna klávesniciesniciesniciesniciesnici

----- přpřpřpřpředmětedmětedmětedmětedměty sy sy sy sy speciální péčpeciální péčpeciální péčpeciální péčpeciální péče: nápre: nápre: nápre: nápre: nápraaaaavvvvvaaaaa
SPUSPUSPUSPUSPU, logopedie, muzik, logopedie, muzik, logopedie, muzik, logopedie, muzik, logopedie, muzikooooottttterererererapieapieapieapieapie
(me(me(me(me(metttttoda FMT),oda FMT),oda FMT),oda FMT),oda FMT),

----- rrrrrozšířozšířozšířozšířozšířenou výukenou výukenou výukenou výukenou výuku hru hru hru hru hry na hudebníy na hudebníy na hudebníy na hudebníy na hudební
násnásnásnásnástrtrtrtrtrooooojejejejeje

----- zájmozájmozájmozájmozájmovvvvvé kré kré kré kré kroužky (angličtina,oužky (angličtina,oužky (angličtina,oužky (angličtina,oužky (angličtina,
kkkkkerererereramikamikamikamikamika,...)a,...)a,...)a,...)a,...)

----- porporporporporadensadensadensadensadenské s lužbké s lužbké s lužbké s lužbké s lužby šy  šy  šy  šy  škkkkkolníhoolníhoolníhoolníhoolního
psypsypsypsypsychologa a SPCchologa a SPCchologa a SPCchologa a SPCchologa a SPC

 Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na vás!ás!ás!ás!ás! trtrtrtrtramamamamamvvvvvaj č. 1aj č. 1aj č. 1aj č. 1aj č. 1
trtrtrtrtroleoleoleoleolejbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 377777
autautautautautobusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 44, 84, 84, 84, 84, 844444
zaszaszaszaszastávktávktávktávktávka Pisára Pisára Pisára Pisára Pisárkykykykyky

SpoSpoSpoSpoSpojení:jení:jení:jení:jení:

555554332433243324332433211111303/208, 5303/208, 5303/208, 5303/208, 5303/208, 5432432432432432485485485485485777776/2086/2086/2086/2086/208

 Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na v Těšíme se na vás!ás!ás!ás!ás!

SpoSpoSpoSpoSpojení:jení:jení:jení:jení:

trtrtrtrtramamamamamvvvvvaj č. 1aj č. 1aj č. 1aj č. 1aj č. 1
trtrtrtrtroleoleoleoleolejbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 3jbusy č. 25, 26, 377777
autautautautautobusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 4obusy č. 52, 68 , 44, 84, 84, 84, 84, 844444
zaszaszaszaszastávktávktávktávktávka Pisára Pisára Pisára Pisára Pisárkykykykyky

TTTTTelefon:elefon:elefon:elefon:elefon:

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPIS
DO MŠDO MŠDO MŠDO MŠDO MŠ

111113. 2. 20083. 2. 20083. 2. 20083. 2. 20083. 2. 2008
od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 16.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin6.00 hodin

555554332433243324332433211111303/2303/2303/2303/2303/21111111111, 5, 5, 5, 5, 5432432432432432485485485485485777776/26/26/26/26/21111111111

VVVVVe tře tře tře tře třídách je snížídách je snížídách je snížídách je snížídách je snížený počený počený počený počený počeeeeet dětí,t dětí,t dětí,t dětí,t dětí,
ššššškkkkkolní vzdělávolní vzdělávolní vzdělávolní vzdělávolní vzdělávací prací prací prací prací progrogrogrogrogramamamamam

doplňudoplňudoplňudoplňudoplňují aktivitjí aktivitjí aktivitjí aktivitjí aktivity zaměřy zaměřy zaměřy zaměřy zaměřené naené naené naené naené na
posiloposiloposiloposiloposilovvvvvání smání smání smání smání smyyyyyslosloslosloslovvvvvého vnímání,ého vnímání,ého vnímání,ého vnímání,ého vnímání,
rrrrrozvíjení prozvíjení prozvíjení prozvíjení prozvíjení prososososostttttorororororooooovvvvvé orienté orienté orienté orienté orientaceaceaceaceace

a samosa samosa samosa samosa samostttttatného pohatného pohatného pohatného pohatného pohybu.ybu.ybu.ybu.ybu.
Dále dětDále dětDále dětDále dětDále dětem nabízíme:em nabízíme:em nabízíme:em nabízíme:em nabízíme:

individuální logopedickpu péči,individuální logopedickpu péči,individuální logopedickpu péči,individuální logopedickpu péči,individuální logopedickpu péči,
zrzrzrzrzrakakakakakooooovvvvvou sou sou sou sou stimulaci,timulaci,timulaci,timulaci,timulaci,

muzikmuzikmuzikmuzikmuzikooooottttterererererapii (meapii (meapii (meapii (meapii (metttttoda FMT),oda FMT),oda FMT),oda FMT),oda FMT),
caniscaniscaniscaniscanisttttterererererapii,apii,apii,apii,apii,
rrrrrehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitaci,aci,aci,aci,aci,

rrrrrelaxelaxelaxelaxelaxační tační tační tační tační technikyechnikyechnikyechnikyechniky
 a hr a hr a hr a hr a hrátky s hlínou v kátky s hlínou v kátky s hlínou v kátky s hlínou v kátky s hlínou v kerererereramickéamickéamickéamickéamické

dílnědílnědílnědílnědílně


