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

SKLÍZÍME ZASLSKLÍZÍME ZASLSKLÍZÍME ZASLSKLÍZÍME ZASLSKLÍZÍME ZASLOUŽENÉ ÚSPĚCHY!OUŽENÉ ÚSPĚCHY!OUŽENÉ ÚSPĚCHY!OUŽENÉ ÚSPĚCHY!OUŽENÉ ÚSPĚCHY!
ZŠ Novoměstská je zaměřená na výuku cizích jazyků již od roku 1991 a je zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků.To

znamená splnit požadavky MŠMT na odbornost výuky, materiální zabezpečení výuky, kontakty s konkrétní zemí - výměnné pobyty apod.
Začínali jsme zaměřením na francouzštinu, je to krásný jazyk, stejně jako je krásná  Francie. Naši žáci ji navštívili několikrát

a udržují čilý písemný kontakt se svými přáteli neustále.
V našich jazykových třídách se od 3. ročníku učí angličtina a od 6. ročníku si žáci přibírají francouzštinu. Do těchto tříd se

mohou hlásit i žáci z jiných škol (podrobnosti uvnitř listu).
Ovšem jako jazyk celosvětové komunikace

a především odborný jazyk se stále výrazněji prosazuje
angličtina, kterou samozřejmě preferují i naši žáci.
A právě v této oblasti dosáhli mimořádně vynikajících
výsledků.

17. 3. 2004 proběhlo městské kolo konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Ve velké konkurenci -
soutěžili i žáci gymnázií- získali reprezentanti naší školy
skvělá umístění.

V kategorii 1A a 1B žáci sedmého ročníku Jan
Malůšek a Hana Fitzová obsadili 5. a  4. místo v silné
kategorii jazykových tříd.

Barbora  Pintof lová vyhrála kategorii 2A
v městském kole, své prvenství úspěšně obhájila
i v krajském kole a postoupila do republikového kola,
které se koná v Praze koncem dubna. Držíme jí palce
v další soutěži!

Všichni tři žáci nás vzorně reprezentovali, proto
jim patří poděkování a uznání za dobrou práci.

Paní učitelka Pavla Pospíšilová může být pyšná
na výsledky své několikaleté pedagogické práce.

Danuše  HadačDanuše  HadačDanuše  HadačDanuše  HadačDanuše  Hadačooooovvvvvááááá
zászászászászástupkyně  řtupkyně  řtupkyně  řtupkyně  řtupkyně  ředitediteditediteditelkyelkyelkyelkyelky

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST POPRT POPRT POPRT POPRT POPRVÉ OCEŇOVÉ OCEŇOVÉ OCEŇOVÉ OCEŇOVÉ OCEŇOVVVVVALA SALA SALA SALA SALA SVÉ SPORVÉ SPORVÉ SPORVÉ SPORVÉ SPORTTTTTOOOOOVVVVVCECECECECE
Zejména z úsilí Komise sportu Rady městské části,

vedené Jiřím Růžičkou, se podařilo uspořádat historicky
první setkaní řečkovického sportu, spojené s oceněním
nejlepších sportovců uplynulého roku. Akce „Sportovec
roku 2003“ se konala v pátek 26. 3. 2004 v prostorách
Sokolovny za účasti sportovní veřejnosti, zástupců
organizací a vedení městské části. Sportovní organizace se
sídlem v naší městské části navrhly k ocenění své nejlepší
sportovce, trenéry a činovníky. Zlaté poháry a pamětní
listy oceněným předávali starosta Ladislav Filipi
a místostarosta Oliver Pospíšil.

Celý program byl protkán sportovními ukázkami
školičky miniaerobiku, zápasu, karate, cvičení předškoláčků,
EUROTÝMU - přeskoky s trampolínou, krasojízdy i tance.
Celé pásmo ukázalo na úctyhodnou škálu sportovního
vyžití v Řečkovicích. Akce organizovaná městskou částí
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora si vytkla za cíl především
poděkování sportovcům za příkladnou reprezentaci,
trenérům a činovníkům za obětavou a nezištnou práci
v oblasti sportu a tělovýchovy. Byla založena tradice nového
a prospěšného podniku, kéž i v budoucnu bude mít štěstí
na takové zapálené organizátory jako letos.
PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání na sání na sání na sání na sání na strtrtrtrtraně 5aně 5aně 5aně 5aně 5
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 22. SCHŮZE RMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 22. SCHŮZE RMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 22. SCHŮZE RMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 22. SCHŮZE RMČA Z XI. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 22. SCHŮZE RMČ
XI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se kXI. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 111111. 3. Zas. 3. Zas. 3. Zas. 3. Zas. 3. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo výsledek inventarizace majetku, pohledávek a peněžních
účtů za rok 2003,

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočet bytového hospodářství na rok 2004,
- projednalo majetkové body - žádosti o prodej a směnu pozemků,
- doporučilo k pojmenování nově vznikající ulice - odbočky z ulice

Žilkova - název Gusty Blahové,
- pověřilo prováděním stvatebních obřadů RNDr. Ivana Koláčného
  a Mgr. Martina Soukupa,
- projednalo zápisy předložené jednotlivými výbory.

22. schůz22. schůz22. schůz22. schůz22. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 177777. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:

- schválila odpisové plány hmotného majetku, využívaného
školskými zařízeními,

- schválila jako dodavatele, který provede montáž stříšek nad vchody
do bytového bloku Novoměstská 23 - 41 (jedná se o zadní vchody),
firmu MoTeC, s. r. o., Slunečná 4, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako dodavatele, který provede sanaci vlhkého zdiva

v objektu restaurace, sousedící s Vavřineckou vinárnou, firmu
Sabema, sanace vlhkých objektů, s. r. o., Havanská 17, Praha,

- schválila jako dodavatele oken a dveří do objektu Vavřinecké
vinárny firmu KTV servis, Krejčího 49, Brno,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje pozemků,
- shválila zadávací podmínky obchodní veřejné soutěže na celoroční

údržbu komunikací,
- schválila koncepci údržby a rozvoje dětských hřišť a pískovišť,

schválila provedení rekonstrukce hřiště s pískovištěm při objektu
Kárníkova 14 (v letošním roce),

- projednala předložený návrh opravy komunikace v ulici Jandáskova
(část mezi ulicí Tumaňanovou a lesní cestou do Soběšic), návrh
respektuje požadavek na únosnost vozovky, která musí vyhovovat
i těžkým mechanismům, současně je tato část ulice řešena jako
obytná zóna,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi, na základě
podnětu komise výstavby požádala Odbor dopravy Magistrátu
města Brna  o umístění dopravních značek „zákaz stání“ v ulici
Měřičkově v úseku mezi ulicí Böhmova a Novým náměstím (pro
směr k ulici Žitné).

L. FL. FL. FL. FL. F.....
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V BŘEZNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Anna  PETEROVÁ 97 let
Luboš  ŠOUPAL 96 let
Bedřich  BEDNÁŘ 94 let
Josef  BARTL 92 let
Jiřina  LANGPAULOVÁ 90 let
Růžena  MILIONOVÁ 90 let
Antonín  KOCMAN 90 let
Františka  STEJSKALOVÁ 85 let
Josef  RIESNER 80 let
Libuše  RYMEŠOVÁ 80 let
Hilda  OTTOVÁ 80 let
Žofie  BUBENÍČKOVÁ 80 let
Libuše  MACHAŘOVÁ 80 let
Vlastimil  PLŠEK 80 let
Josef  BÁRTA 80 let
Marie  KAZDOVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIUVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATIČITIČITIČITIČITIČI

Během měsíce března došlo v naší městské části k uvolnění
dalšího bytu obývaného dlouhodobým neplatičem 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:

Údaje o bytu - Sibiřská 64, 1. nadzemní podlaží, byt č. 7,
velikost 1+1, celková plocha 30,6 m2.

VVVVVýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhu
- samotný dluh 186.856,- Kč
- poplatek z prodlení k 31. 3. 2004 334.356,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 30. 4. 2004
K zařazení mezi zájemce o nájem tohoto 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
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ModerModerModerModerModernizace  jadernizace  jadernizace  jadernizace  jadernizace  jader, k, k, k, k, koupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých bytů na klíčytů na klíčytů na klíčytů na klíčytů na klíč

dlažby a plovoucí podlahy,  vyřízení stavebního povolení
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Placená inzerce

Od 1. ledna t. r. vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška
č.21/2003 o místních poplatcích. Protože touto novelizací došlo
i ke zvýšení některých základních sazeb poplatků ze psů a následně
i způsobu placení, chceme touto cestou zodpovědět nejčastější dotaz,
týkající se této problematiky - proč jsou platby za psa chovaného
v rodinném domě rozepisovány na čtyři splátky. Tato skutečnost je
dána článkem 4 vyhlášky, kterým je stanoveno, že činí-li poplatek
více než 400,- Kč ročně, platí se ve čtyřech stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu každého
roku. Toto nařízení se nyní týká i sazby za psa chovaného v rodinném
domku, která činí 600,- Kč. Proto byla i tato relativně nízká částka
rozepsána na čtyři splátky formou čtyř poštovních poukázek.
Poplatník však může celou částku zaplatit i jednorázově, případně
pouze ve dvou splátkách a pod. Nejjednodušší způsob je zaplatit
v kterýkoliv úřední den přímo na pokladně Úřadu městské části
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11. V takovém
případě je nutno kvůli identifikaci předložit zaslané složenky. Tato
platba, na rozdíl od placení prostřednictvím pošty, není nijak
zpoplatněna. Další možností je bezhotovostní platba na účet úřadu,
jehož číslo je uvedeno na složence - důležité je v takovém případě
uvést svůj variabilní symbol, bez nějž není možno platbu

identifikovat. Zaplatit je možné i poštovní poukázkou typu A, kterou
si poplatník vypíše na potřebnou částku, i zde je nutno vyplnit
číslo účtu úřadu, jméno a adresu poplatníka a variabilní symbol.
PrPrPrPrPro úplnoso úplnoso úplnoso úplnoso úplnost opět uvt opět uvt opět uvt opět uvt opět uvádíme aktuální sazbádíme aktuální sazbádíme aktuální sazbádíme aktuální sazbádíme aktuální sazby poplatků zy poplatků zy poplatků zy poplatků zy poplatků ze psů:e psů:e psů:e psů:e psů:
1) Základní sazba rodinný dům 600,- Kč
2) Základní sazba bytový dům 1 500,- Kč
3) Osoby, jež jsou poživateli invalidního,
    starobního, vdovského nebo vdoveckého
    důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů 200,- Kč
Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa+50%.
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ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKOLKYOLKYOLKYOLKYOLKY

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE K VYDÁVCE K VYDÁVCE K VYDÁVCE K VYDÁVCE K VYDÁVÁNÍ VÁNÍ VÁNÍ VÁNÍ VÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PŘI VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PŘI VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PŘI VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PŘI VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PŘI VOLBÁCH DOOLBÁCH DOOLBÁCH DOOLBÁCH DOOLBÁCH DO
EVREVREVREVREVROPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO PARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTU, K, K, K, K, KTERÉ SE KTERÉ SE KTERÉ SE KTERÉ SE KTERÉ SE KONONONONONAAAAAJÍ NJÍ NJÍ NJÍ NJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉA ÚZEMÍ ČESKÉA ÚZEMÍ ČESKÉA ÚZEMÍ ČESKÉA ÚZEMÍ ČESKÉ

REPUBLIKY VE DNEREPUBLIKY VE DNEREPUBLIKY VE DNEREPUBLIKY VE DNEREPUBLIKY VE DNECH 1CH 1CH 1CH 1CH 111111. A 1. A 1. A 1. A 1. A 12. ČER2. ČER2. ČER2. ČER2. ČERVNVNVNVNVNA 2004A 2004A 2004A 2004A 2004
Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky na dny 11. a 12. června 2004 (pátek, sobota).
V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci

nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště
v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský
průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), požádat o jeho vydání. Žádost o vydání voličského
průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče
se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.

Volič může samozřejmě požádat u obecního zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu osobně. Žádost o vydání
voličského průkazu může volič (pokud ji již nemá sepsánu) vyhotovit na tomto úřadě; potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné
žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním nebo zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím
např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu předloženého voličem sám ověřit jeho totožnost a učinit o tom
záznam. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat příslušnému úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. května 2004 do
16:00 hodin.

V těchto volbách mohou státní občané České republiky hlasovat navíc na území jiného členského státu EU. Údaje o zápisech
státních občanů České republiky do volební evidence v jiném členském státě přejímá Ministertvo vnitra a dále je sděluje obecním úřadům,
kde byl takový volič naposledy veden ve stálém seznamu voličů. Stejně tak zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od
Ministerstva vnitra sdělení, že o takový zápis požádal volič zapsaný v jeho zvláštním seznamu voličů.

Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do
Evropského parlamentu.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. května 2004, předá voličský průkaz osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

BESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKY
U příležitosti svátku matek srdečně zveme nejen babičky, ale
i dědečky a všechny starší spoluobčany na vystoupení našich dětí.
Básničky, písničky, tanečky a dramatizace vás ve vzpomínkách
zavedou do dětských let a jistě také „pohladí na duši“.
Naše netradiční setkání se uskuteční v úterý 11. 5. 2004 ve 14:30
hodin ve třídě „Zahrádka“ v přízemí budovy MŠ Kárníkova 4.
Srdečně zvou a na společné setkání se těší děti a kolektiv Mateřské
školy Brno, Kárníkova 4.

UPOUPOUPOUPOUPOZZZZZORNĚNÍ VORNĚNÍ VORNĚNÍ VORNĚNÍ VORNĚNÍ VOLIČŮM PROLIČŮM PROLIČŮM PROLIČŮM PROLIČŮM PRO VO VO VO VO VOLBOLBOLBOLBOLBY DO EVRY DO EVRY DO EVRY DO EVRY DO EVROPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO PARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTU
Zákon o volbách do Evropského parlamentu přináší pro tento druh voleb jisté změny, s nimiž jsme se dosud nesetkali. Pro

občany, kteří chtějí využít svého práva volit, je důležité, aby byli zapsáni ve výpisu ze seznamu voličů. Dle zmíněného zákona již tedy
nebude možné dopsat v den voleb voliče do seznamu a umožnit mu hlasování.

Upozorňujeme proto na tuto podstatnou okolnost a současně poskytujeme občanům možnost do 2. 5. 2004 překontrolovat
si na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, své údaje na uvedeném seznamu.

Placená inzerce

BAZÉNY WBAZÉNY WBAZÉNY WBAZÉNY WBAZÉNY WAAAAATERAIRTERAIRTERAIRTERAIRTERAIR

Špičkové francouzské bazény.
Patentovaný konstrukční systém.
Jednoduchá montáž s minimální

stavební př ipravenost í .  Bez betonáže.
Katalogy, informace:

Tel . :  602 545 067,547 236 033

wwwwwwwwwwwwwww.fr.fr.fr.fr.franc-bazanc-bazanc-bazanc-bazanc-bazenenenenenyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz

MOMOMOMOMOTÝLEK DĚKUJETÝLEK DĚKUJETÝLEK DĚKUJETÝLEK DĚKUJETÝLEK DĚKUJE
Jménem našeho Dobrovolnického
centra MOTÝLEK chceme touto cestou
poděkovat dětem z keramického
kroužku při ZŠ Novoměstská 21.
Děti, pod vedením paní učitelky
Dubanské, vytvořily keramické výrobky,
kterými naše dobrovolnické centrum
vyzdobí Léčebnu dlouhodobě
nemocných v Bílovicích nad Svitavou.
Je velmi pěkné, že děti myslí na naše
staré a nemocné spoluobčany a není jim
lhostejné, v jakém prostředí se léčí.
Jakmile budou vyzdobeny pokoje, vše
pečlivě vyfotíme a fotky s poděkováním
umístíme na naše webové stránky.

HankHankHankHankHanka Ua Ua Ua Ua Urrrrrbánkbánkbánkbánkbánkooooovvvvvá á á á á kkkkkoorooroorooroordinátdinátdinátdinátdinátorororororkkkkkaaaaa

ADOPCE  V ZOOADOPCE  V ZOOADOPCE  V ZOOADOPCE  V ZOOADOPCE  V ZOO
Naši žáci se rozhodli pro adopci zvířátek v ZOO Brno.
Třída VI. A se po dlouhé a bouřlivé debatě rozhodla pro  páva korunkatého.
Jeho krásná barevná pera i nepříjemný křik zná snad každý. Setkáme se s ním nejčastěji
v zámeckých zahradách.
Děti školní družiny si vybraly takovou milou a chundelatou „myšku“, která se jmenuje
Osmák degu.
A v čem spočívá adopce zvířátka? Děti budou celý rok finančně přispívat na jeho
potravu. Peníze získaly z prodeje svých výrobků při vánoční výstavce. Také budou
„svého“ chráněnce často v ZOO navštěvovat.
Dnes už si zjistily, kde mají tato zvířátka svůj pravý domov, čím se tam živí a další
zajímavosti. Certifikáty o adopci zdobí nyní naše učebny. I vy si to můžete ověřit
v ZOO na informačních tabulkách u výběhu našich chráněnců.
Nechcete se také stát adoptivními "rodiči" nějakého zvířátka?

Danuše  HadačDanuše  HadačDanuše  HadačDanuše  HadačDanuše  Hadačooooovvvvvááááá
zászászászászástupkyně  řtupkyně  řtupkyně  řtupkyně  řtupkyně  ředitediteditediteditelky elky elky elky elky ZŠ NZŠ NZŠ NZŠ NZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111



44444ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKOLKYOLKYOLKYOLKYOLKY

VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOČNÍ VÝSONOČNÍ VÝSONOČNÍ VÝSONOČNÍ VÝSONOČNÍ VÝSTTTTTAAAAAVVVVVAAAAA
Letos již pošesté se poslední sobotu a neděli v měsíci březnu konala velikonoční

výstava v naší mateřské škole  pro širokou veřejnost.
Přestože venku nebylo ani trochu

zdání začínajícího jara, přicházeli
návštěvníci po celou sobotu a neděli do
mateřské školy. K vidění byly různé práce
dětí z keramiky i výrobky z papíru,
například velikonoční ovečky, zajíčci,
tulipány z vaječných výdutků a další
práce.

Opět jsme pořádali velikonoční
soutěž, tentokrát na téma „Velikonoční

zajíček“. Děti doma za pomoci rodičů a dalších členů rodiny vymýšlely a vyráběly zajíčky.
K vidění bylo 13 soutěžících prací od malovaných zajíčků, přes různé koláže, až po
závody Boba a Bobka. Každý z návštěvníků výstavy se mohl zapojit do hlasování
a napsat, který výrobek ho nejvíce zaujal. Všechny děti po skončení velikonoční výstavy
byly odměněny.

V pondělí naši výstavu jěště navštívily děti a paní učitelky ze základní školy v Jehnicích.
Velikonoční výstava sice již skončila, věříme ale, že se všem, kteří ji navštívili, líbila a příští rok se na všechny zase těšíme.

Děti a zaměsDěti a zaměsDěti a zaměsDěti a zaměsDěti a zaměstnanci MŠ Ttnanci MŠ Ttnanci MŠ Ttnanci MŠ Ttnanci MŠ Tumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanovvvvvaaaaa

Placená inzerce

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

Odbor KČT MorOdbor KČT MorOdbor KČT MorOdbor KČT MorOdbor KČT Moraaaaavvvvvssssská Slaká Slaká Slaká Slaká Slavia Řečkvia Řečkvia Řečkvia Řečkvia Řečkooooovice, 1vice, 1vice, 1vice, 1vice, 10. s0. s0. s0. s0. střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkko Junáko Junáko Junáko Junáko Junáka Mafa Mafa Mafa Mafa Mafekimg, 1ekimg, 1ekimg, 1ekimg, 1ekimg, 16. s6. s6. s6. s6. střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkko Junáko Junáko Junáko Junáko Junáka Duhaa Duhaa Duhaa Duhaa Duha
VVVVVás zvás zvás zvás zvás zvou naou naou naou naou na

3. r3. r3. r3. r3. ročník mezináročník mezináročník mezináročník mezináročník mezinárodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkooooovvvvvého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVV
SSSSSVĚTVĚTVĚTVĚTVĚTOOOOOVÝ  DEN  IVVVÝ  DEN  IVVVÝ  DEN  IVVVÝ  DEN  IVVVÝ  DEN  IVV

ktktktktkterererererý se ký se ký se ký se ký se koná v pátoná v pátoná v pátoná v pátoná v pátek dne 7ek dne 7ek dne 7ek dne 7ek dne 7.5.200.5.200.5.200.5.200.5.20044444
Startujeme v Řečkovicích z prostor bývalého pivovaru (za kostelem)

pěší trasypěší trasypěší trasypěší trasypěší trasy 15-17 hod. 20, 10, 5 km
cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasyasyasyasyasy 15-17 hod. 25 km
StStStStStararararartttttooooovné:vné:vné:vné:vné: děti do 15 let 10 Kč

ostatní 20 Kč
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, drobné
občerstvení, diplom a provozní náklady.
Trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od Řečkovic okolím
Medlánek, Baby, Ivanovic, Jehnic, Řečkovic a Mokré Hory.

pěší trpěší trpěší trpěší trpěší trasyasyasyasyasy:::::
20 km:20 km:20 km:20 km:20 km: Řečkovice, Lelekovice, U Nádraží, Ivanovice, Velká Baba,
Medlánky,  Řečkovice

111110 km:0 km:0 km:0 km:0 km: Řečkovice, U Nádraží, Jehnice, Rakovec, Mokrá Hora,
Řečkovice

111110 km:0 km:0 km:0 km:0 km: Kuřim, Pod Sychrovem, Pod Chocholou, Velká Baba,
Řečkovice

5 km:5 km:5 km:5 km:5 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Řečkovice

cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasyasyasyasyasy:::::
25 km:25 km:25 km:25 km:25 km: Řečkovice, Česká, Kuřim, Jinačovice, Medlánky, Řečkovice

30. r30. r30. r30. r30. ročník mezináročník mezináročník mezináročník mezináročník mezinárodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkooooovvvvvého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVVého pochodu IVV
LESNICKÝM  SLALESNICKÝM  SLALESNICKÝM  SLALESNICKÝM  SLALESNICKÝM  SLAVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEMVÍNEM

ktktktktkterererererý se ký se ký se ký se ký se koná voná voná voná voná ve dnech 8.-9.5.200e dnech 8.-9.5.200e dnech 8.-9.5.200e dnech 8.-9.5.200e dnech 8.-9.5.20044444
Startujeme v Řečkovicích z prostor bývalého pivovaru (za kostelem).

pěší trasypěší trasypěší trasypěší trasypěší trasy cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasyasyasyasyasy
8.5. 6-10  hod. 5, 10, 20, 35, 42, 50 km 25, 50, 75, 100 km
9.5. 6-10  hod. 5, 10, 20, 35 km 25, 50 km
StStStStStararararartttttooooovnévnévnévnévné: děti do 15 let 10 Kč

ostatní dle délky trasy 20 a 30 Kč
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na propozice, popis tras,
drobné občerstvení, diplom a provozní náklady.
Všechny trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od Řečkovic
okolím Adamova, Křtin, Bílovic, Soběšic, Útěchova a Ořešína.
Pěší trPěší trPěší trPěší trPěší trasy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.20044444
50 km:50 km:50 km:50 km:50 km: Řečkovice, Na špici, Velká Baba, Pod Sychrovem, Lelekovice,
Babí lom, Vranov, Adamov, Býčí skála, Habrůvka, Křtiny, Bílovice,
U luže, Melatín, Rakovec, Řečkovice
42 km:42 km:42 km:42 km:42 km: Řečkovice, Na špici, Velká Baba, Pod Sychrovem, Lelekovice,
Babí lom, U jelínka, Vranov, Adamov, U sedmi dubů, Babice,
Bílovice, U luže, Melatín, Rakovec, Řečkovice
35 km:35 km:35 km:35 km:35 km: Řečkovice, Medlánky, Velká Baba, Pod Sychrovem, Česká,
Lelekovice, Babí lom, U jelínka, Vranov, Útěchov, U luže, Melatín,
Rakovec, Mokrá Hora, Řečkovice
20 km:20 km:20 km:20 km:20 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Babí lom, U jelínka,
Ořešín, Rakovec, Mokrá Hora, Řečkovice
111110 km:0 km:0 km:0 km:0 km: Řečkovice, Soběšice, Mokrá Hora, Řečkovice
5 km:5 km:5 km:5 km:5 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Řečkovice

ZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ  2SKÁ  2SKÁ  2SKÁ  2SKÁ  211111

Přijímá přihlášky do třídy
s rozšířenou výukou cizích
jazyků školní rok 2004/2005,
do třetího ročníku -  angličtina,
francouzština

Přihlášky odevzdejte do 5. 5. 2004
Přijímací řízení proběhne 12. 5. 2004
Informace na tel.: 541 321 508, www.zsnovomestska.brno.indos.cz
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÁ 1VICKÁ 1VICKÁ 1VICKÁ 1VICKÁ 133333
Řečkovická 13 má za sebou

úspěšnou plesovou sezónu. Podílela
se na přípravě plesů v Sokolovně,
představila nový valčík na známou
písničku z pohádkového filmu Tři
oříšky pro Popelku, choreografie
se ujal Libor Fuchs, hudbu upravil
pro klávesy Tomáš Janíček ze

skupiny Vikýř. Dva páry se chystají na květnové mistrovství republiky
v české polce, kde nejsou tanečníci z Řečkovic zcela neznámí.

V loňském roce pár Libor Fuchs a Šárka Váňová obsadil 6. místo
v konkurenci 35 soutěžních párů. V červnu již tradičně vystoupí
Třináctka na festivalu v Lošticích, ovšem nejdůležitější bude příprava
na letošní Vavřinecké hody.

Řečkovická 13 mezi sebe zve nové mladé lidi ve věku 13 až
25 let se zájmem o kulturu a tanec. Pomoc je vítána i od ostatních
věkových kategorií. Zájemci se mohou přijít podívat na pravidelné
nácviky každou neděli od 18:30 do 19:00 hodin do Sokolovny
na Vážného 19 nebo se mohou ozvat Liboru Fuchsovi na
mobil 777 883 071.

Třináctka jistě nedělá Řečkovicím ostudu, za skvělou atmosféru
místních plesů, Šibřinek a country bálu vděčíme především jim.
Popřejme jim úspěšnou přípravu a povedené Vavřinecké hody, které
nás čekají o víkendu 14. a 15. srpna.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

Pěší trPěší trPěší trPěší trPěší trasy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.20044444
35 km:35 km:35 km:35 km:35 km: Řečkovice, Jehnice, Rakovec, Útěchov, Myší díra, Babice,
Útěchov, Ořešín, Řečkovice
20 km:20 km:20 km:20 km:20 km: Řečkovice, Ořešín, Útěchov, U luže, Bílovice, Soběšice,
Řečkovice
111110 km:0 km:0 km:0 km:0 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Soběšice, Řečkovice
5 km:5 km:5 km:5 km:5 km: Řečkovice, Lachema, Mokrá Hora, Řečkovice
CCCCCykloykloykloykloyklotrtrtrtrtrasy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.200asy  8.5.20044444
1111100 km:00 km:00 km:00 km:00 km: Řečkovice, Medlánky, Kníničky, Jinačovice, Kuřim, Česká,
Řečkovice, Jehnice, Vranov, Útěchov, Adamov, Křtiny, Ochoz, Líšeň,
Bílovice, Řečkovice
75 km:75 km:75 km:75 km:75 km: Řečkovice, Jehnice, Vranov, Útěchov, Adamov, Křtiny,
Ochoz, Líšeň, Bílovice, Soběšice, Řečkovice
50 km:50 km:50 km:50 km:50 km: Řečkovice, Medlánky, Jinačovice, Kuřim, Česká, Lelekovice,
Vranov, Útěchov, Bílovice, Soběšice, Řečkovice
25 km:25 km:25 km:25 km:25 km: Řečkovice, Zamilovaný hájek, Obřany, Bílovice, Soběšice,
Řečkovice
CCCCCykloykloykloykloyklotrtrtrtrtrasy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.200asy  9.5.20044444
50 km:50 km:50 km:50 km:50 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Soběšice, Útěchov, Myší díra,
Babice, Adamov, Útěchov, Lelekovice, Česká, Kuřim, Jinačovice,
Kníničky, Medlánky, Řečkovice
25 km:25 km:25 km:25 km:25 km: Řečkovice, Česká, Kuřim, Jinačovice, Kníničky, Medlánky,
Řečkovice

Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných pořádáme soutěž
TTTTTOULAOULAOULAOULAOULAVÝ NÁPRSVÝ NÁPRSVÝ NÁPRSVÝ NÁPRSVÝ NÁPRSTEKTEKTEKTEKTEK se získáním figuriny za účast na
3 pochodech libovolných tras.
Na pochodu lze též získat mnoho zajímavých razítek.
Při účasti na pochodu lze plnit podmínky tématických turistických
odznaků SSSSSTUDÁNKY BRNĚNSKATUDÁNKY BRNĚNSKATUDÁNKY BRNĚNSKATUDÁNKY BRNĚNSKATUDÁNKY BRNĚNSKA a POMNÍČKY BRNĚNSKAPOMNÍČKY BRNĚNSKAPOMNÍČKY BRNĚNSKAPOMNÍČKY BRNĚNSKAPOMNÍČKY BRNĚNSKA
ve žluté, zelené, modré, červené, fialové a oranžové verzi.
Každý záznamník 35 Kč.
Přesnější informace o pochodu a dalších aktivitách podá Ing. Jaroslav
Černý, předseda odboru KČT a činovník 10. Střediska Junáka, adresa:
M. Hübnerové 26, 621 00 Brno, tel.: 549 275 763, 608 875 157.

Těšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na Vaši účasaši účasaši účasaši účasaši účast.t.t.t.t.

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTOOOOOVEVEVEVEVEC RC RC RC RC ROKU 2003OKU 2003OKU 2003OKU 2003OKU 2003
Česlav Ulrich Orel - fotbalista
Ondřej Pavlíček TAK Hellas - zápasník
Lambert Prukner jun. TAK Hellas - zápasník
Lambert Prukner sen. TAK Hellas - zápasník
Andrea Friedrichová TAK Hellas - zápasnice
Jakub Mašek TJ Sokol - krasojízda
Martin Šiler TJ Sokol - krasojízda
Jakub Dospiva SK Řečkovice - fotbalista
TTTTTrrrrrenér renér renér renér renér rokokokokoku 2003u 2003u 2003u 2003u 2003
Libor Kolarovics SK Řečkovice - fotbal
Milan Žáček TAK Hellas - zápas
Věra Břínková TJ Sokol - krasojízda
ČinoČinoČinoČinoČinovník rvník rvník rvník rvník rokokokokoku 2003u 2003u 2003u 2003u 2003
Jiří Prchal OREL - dlouholetý starosta
František Nečas TAK Hellas - místopředseda
Miroslava Zelníčková TJ Sokol - členka výboru
Miloš Bednář SK Řečkovice - člen výboru
Josef Olša SK Řečkovice - člen výboru

Za celoživotní
činnost v oblas-
ti sportu Věra
Kosmáková TJ
Sokol - cvičitel-
ka dětí a mláde-
že.

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

DokDokDokDokDokončončončončončení zení zení zení zení zeeeee
ssssstrtrtrtrtrananananany 1y 1y 1y 1y 1
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DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ OMEZENÍVNÍ OMEZENÍVNÍ OMEZENÍVNÍ OMEZENÍVNÍ OMEZENÍ
rrrrryyyyychloschloschloschloschlostní silnice R 43 (ul. Hrtní silnice R 43 (ul. Hrtní silnice R 43 (ul. Hrtní silnice R 43 (ul. Hrtní silnice R 43 (ul. Hradecká) zadecká) zadecká) zadecká) zadecká) z
důvdůvdůvdůvdůvodu rodu rodu rodu rodu rekekekekekonsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukce esce esce esce esce estttttakády přakády přakády přakády přakády přes ulicies ulicies ulicies ulicies ulici
HapaloHapaloHapaloHapaloHapalovvvvva ea ea ea ea evvvvv. č. 43 - 005 v Br. č. 43 - 005 v Br. č. 43 - 005 v Br. č. 43 - 005 v Br. č. 43 - 005 v Brně, západníně, západníně, západníně, západníně, západní
(le(le(le(le(levvvvvá) poloá) poloá) poloá) poloá) polovina mosvina mosvina mosvina mosvina mostu:tu:tu:tu:tu:

Od 1. 5. 2004 bude zprovozněn pravý most
a současně bude z důvodu pokračující
rekonstrukce mostu uzavřen most levý. Provoz
bude tedy převeden z levého mostu, který se
začne rekonstruovat, na most pravý, již opravený.
Vedení dopravy v době dopravního omezení:
V době uzavírky levého mostu (tedy mostu
směr Brno) bude provoz převeden
obousměrně na pravý most. Ve směru na
Brno bude doprava vedena v jednom
jízdním pruhu, ve směru na Svitavy bude
doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.
Po uzavření levého mostu nebude možné
odbočit z ulice Hapalova na silnici R 43
(směr Brno). Objížďka z důvodu uzavírky
této rampy je po objížďkové trase ulicemi
Hapalova, Vážného, Měříčkova a Novo-
městská, poté se napojí zpět na silnici I/43.
Po této objížďce bude rovněž vedena
autobusová linka č. 41, žádná zastávka však
nebude zrušena ani přesunuta (naopak na
objížďkové trase bude tato linka zastavovat);
jízdní řád bude po dobu objížďky upraven.
Ukončení dopravních omezení je plánováno
nejpozději na prosinec tohoto roku.

ŘeditŘeditŘeditŘeditŘeditelselselselselství silnic a dálnic, prtví silnic a dálnic, prtví silnic a dálnic, prtví silnic a dálnic, prtví silnic a dálnic, pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Brtě Brtě Brtě Brtě Brnonononono

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JEČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 621 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ BrUB DŮCHODCŮ BrUB DŮCHODCŮ BrUB DŮCHODCŮ BrUB DŮCHODCŮ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora, Ka, Ka, Ka, Ka, Kořořořořořensensensensenského 23akého 23akého 23akého 23akého 23a
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram přam přam přam přam přednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrtletletletletletí 200tí 200tí 200tí 200tí 20044444

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek
2.4. Milan Jána Albánie 17:00

16.4. Mgr. Jaromír Procházka Města a přírodní krásy severní Itálie 17:00
23.4. Prof. MUDr. M. Druckmüller, Csc. Expedice Pamir - II. část 17:00
30.4. Ing. Petr Jelínek Příroda a lidé Vietnamu 17:00
7.5. PhDr. Milena Flodrová Pozvánka k návštěvě hradu Veveří 17:00

14.5. Ing. Igor Forgáč Island a Faerské ostrovy 17:00
21.5. Zdeněk Motyčka Mexico - setkání s démony 17:00
28.5. Jan Vlasák Z Čech až na konec světa 17:00
4.6. RNDr. Alena Žákovská Brazílie - II. část 17:00

18.6. RNDr. Tomáš Rusek Tchaj-wan 17:00

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ a ČERUB DŮCHODCŮ a ČERUB DŮCHODCŮ a ČERUB DŮCHODCŮ a ČERUB DŮCHODCŮ a ČERVENÝ KŘÍŽ MokrVENÝ KŘÍŽ MokrVENÝ KŘÍŽ MokrVENÝ KŘÍŽ MokrVENÝ KŘÍŽ Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
PrPrPrPrProgrogrogrogrogram přam přam přam přam přednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrednášek na II. čtvrtletletletletletí 200tí 200tí 200tí 200tí 20044444

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek
5.4. Hana Druckmüllerová Julské Alpy 17:00

19.4. Mgr. Martin Bělocký Pakistán - II. část 17:00
3.5. Mgr. Jaromír Procházka Města a přírodní krásy severní Itálie 17:00

17.5. Jan Vlasák Island na kole 17:00
31.5. Prof. MUDr. M. Druckmüller, Csc. Expedice Pamir - I. část 17:00
14.6. Iveta Pokorná Bylinné přípravky pro zdraví a krásu 17:00

možnost nákupu předváděných výrobků
111116. č6. č6. č6. č6. čererererervnavnavnavnavna ZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZDZÁJEZD:
Žuráň - Mohyla míru - Bučovice - zámek - polední volno - Luleč - kostel - Bukovinka -
kaple, přihlášky na zájezd při přednáškách 31. 5. a 14. 6.

ZvZvZvZvZve všechne všechne všechne všechne všechny svy svy svy svy své přé přé přé přé příznivíznivíznivíznivíznivce - děti, rce - děti, rce - děti, rce - děti, rce - děti, rodičodičodičodičodiče,e,e,e,e,
prprprprprarararararodičodičodičodičodiče na následue na následue na následue na následue na následující dubnojící dubnojící dubnojící dubnojící dubnovvvvvé aké aké aké aké akce:ce:ce:ce:ce:
V sobotu 24. dubna se koná tradiční
6. r6. r6. r6. r6. ročník očník očník očník očník „P„P„P„P„Poooootttttoulání“oulání“oulání“oulání“oulání“.

Tato devítikilometrová procházka jarní
přírodou patří především dětem a rodičům,
pro které budou na trase připraveny
stanoviště s úkoly. Start v době od 9 do 10
hodin na zahradě Domu dětí, cíl v cukrárně
Anička v Bystrci. Podrobné informace
účastníci obdrží na startu. Pamětní medaile,
diplomy a drobné odměny budou předávány
v cíli. Akce se koná za každého počasí. Děti
bez doprovodu rodičů si vezmou „pod
ochranná křídla“ pedagogičtí pracovníci.

Na příznivce svěžích jarních kilometrů
se těší Karla Psotová a všichni z „Domečku“.

Jana Blažková a všechny čarodějnice
z okolí zvou ty, kteří se rádi baví, tančí,
zpívají, opékají buřtíčky... na již  7. ročník

Pálení čarPálení čarPálení čarPálení čarPálení čarodějnicodějnicodějnicodějnicodějnic
30. dubna 2004 od 17 hodin na zahradě
DDM. Přijďte maskovaní, nebudete litovat!
NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka lea lea lea lea letních tábortních tábortních tábortních tábortních táborů 200ů 200ů 200ů 200ů 2004:4:4:4:4:
PřPřPřPřPříměsíměsíměsíměsíměstststststské:ké:ké:ké:ké:
26. - 30. 726. - 30. 726. - 30. 726. - 30. 726. - 30. 7.....
Pro děti od 10 let. Tábor se bude konat
v brněnské ZOO. Cena 1 200 Kč, obědy
zajištěny. Hlavní vedoucí - paní Marková.
2. - 6. 8.2. - 6. 8.2. - 6. 8.2. - 6. 8.2. - 6. 8.
Pro děti od 8 let. Soutěže, hry, výlety. Obědy
zajištěny. Cena 1 000 Kč. Hlavní vedoucí -
paní Psotová.
RRRRRekrekrekrekrekreační:eační:eační:eační:eační:
11111. - 1. - 1. - 1. - 1. - 10. 70. 70. 70. 70. 7.....
„Dobrodružnou cestu Egyptem“ pro děti
od 7 let připravila Jana Blažková. Vše se
odehraje na stanovém táboře „Kratizna“
nedaleko Třešti. Zděná budova (bývalá
hájovna) k dispozici. Cena 2 100 Kč.

111110. - 10. - 10. - 10. - 10. - 177777. 7. 7. 7. 7. 7.....
Mineralogický tábor v Branné v Jeseníkách
pro děti z mineralogického kroužku.
Vedoucí - Karla Psotová.
2. - 72. - 72. - 72. - 72. - 7. 8.. 8.. 8.. 8.. 8.
Tradiční cyklistický tábor pro děti od 7 let
s hlavní vedoucí Janou Blažkovou. Pevná
základna bude ve strážnickém Domě dětí.
Cena: 2 400 Kč
111116. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.
Tábor s flétnou pro nadšené hudebníky
připravila paní Kučerová. Vše se odehraje
na Hálově mlýně nedaleko Veverské Bítýšky.
Cena: 2000 Kč
111116. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.6. - 20. 8.
Tábor pro rodiče s dětmi, děti ve věku od
2 do 6 let. Rovněž v prostředí Hálova mlýna.
Cena pro maminku s dítkem: 3000,-Kč.
Hlavní vedoucí: paní Kučerová.

Milí rMilí rMilí rMilí rMilí rodičodičodičodičodiče, poke, poke, poke, poke, pokud mátud mátud mátud mátud máte zájem o někte zájem o někte zájem o někte zájem o někte zájem o některererererýýýýý
z nabízz nabízz nabízz nabízz nabízených táborených táborených táborených táborených táborů, nahlasů, nahlasů, nahlasů, nahlasů, nahlasttttte sve sve sve sve své dítké dítké dítké dítké dítkooooo
prprprprprosím co neosím co neosím co neosím co neosím co nejdřjdřjdřjdřjdřííííívvvvve. Pe. Pe. Pe. Pe. Po naplnění ko naplnění ko naplnění ko naplnění ko naplnění kapacitapacitapacitapacitapacityyyyy
tábortábortábortábortábora lza lza lza lza lze pře pře pře pře přiiiiijímat pouzjímat pouzjímat pouzjímat pouzjímat pouze náhre náhre náhre náhre náhradníkyadníkyadníkyadníkyadníky.....

InfInfInfInfInformace  (ormace  (ormace  (ormace  (ormace  (TTTTTelefelefelefelefelefon: 5on: 5on: 5on: 5on: 5444441 225 231 225 231 225 231 225 231 225 234)4)4)4)4)

Placená inzerce

11111. 5. 200. 5. 200. 5. 200. 5. 200. 5. 2004 se k4 se k4 se k4 se k4 se koná 23. roná 23. roná 23. roná 23. roná 23. ročníkočníkočníkočníkočník
BĚHU KBĚHU KBĚHU KBĚHU KBĚHU KOLEM ZAMILOLEM ZAMILOLEM ZAMILOLEM ZAMILOLEM ZAMILOOOOOVVVVVANÉHO HÁJKUANÉHO HÁJKUANÉHO HÁJKUANÉHO HÁJKUANÉHO HÁJKU

Jde o přespolní běh pro neorganizované sportovce, spojený s řadou netradičních sportov-
ních her. Zúčastnit se mohou jednotlivci i dětské kolektivy ve věku 9-18 let. Zahájení
ve 14:30 hodin v horním konci Zamilovaného hájku. Dobrovolné startovné od 2,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé DětsDětsDětsDětsDětský brký brký brký brký brontontontontontosauřosauřosauřosauřosauří oddíl VLí oddíl VLí oddíl VLí oddíl VLí oddíl VLČÍ SČÍ SČÍ SČÍ SČÍ STTTTTOPOPOPOPOPAAAAA

BUDE SBUDE SBUDE SBUDE SBUDE SJEDNOCENÁ EVRJEDNOCENÁ EVRJEDNOCENÁ EVRJEDNOCENÁ EVRJEDNOCENÁ EVROPOPOPOPOPA V BUDOUCNUA V BUDOUCNUA V BUDOUCNUA V BUDOUCNUA V BUDOUCNU
EVREVREVREVREVROPOU REGIONŮ?OPOU REGIONŮ?OPOU REGIONŮ?OPOU REGIONŮ?OPOU REGIONŮ?

Stane se Morava důležitým stavebním prvkem nové Evropy nebo bude
i nadále jen nevýznamným pojmem v rámci České republiky?
Na tyto, ale i další otázky se pokusí odpovědět ve čtvrtek 15. dubna v 18
hodin v zasedací síni řečkovické radnice Jiří Novotný z Masarykovy univerzity
v Brně zastupující MDS v Evropské straně národů  (EFA) a další představitelé
Moravské demokratické strany. Všechny zájemce o aktuální informace zve
Výbor pro národnostní menšiny ZMČ.

I. K.I. K.I. K.I. K.I. K.
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INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

MALÍŘ POKOJŮ tel.: 549 272 738,
604 518 776.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky
i pokročilé. Individuální výuka, zkušený
pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7,
Řečkovice. Tel.: 541 227 559, mobil
737 405 886.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997,
604 731 918.
DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory
pro rodiče s dětmi (1-9 let). Léto, zima-
Vysočina, pestrý program,tradice. Nabídku
zašleme zdarma. Tel.: 541 634 309,
www. drak.cz.
VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ MED
z Vysočiny. Akátový, smíšený a lesní. Ceny
od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis, mateří
kašičku a medovinu (55 Kč/0,5 l) -
ochutnávka zdarma! Svatopluka Čecha 36,
Brno-Královo Pole, tel.: 549 250 323. Po až
Pá 15-18 h. nebo dle tel. domluvy. Tramvaj
č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu.
Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
PRODÁME cihlový DB 2+1 po rekon-
strukci na ul. Družstevní. Tel.: 606 226 693.
Fy Aureus nabízí PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY Dvořákova 14, Brno, Tel.: 542
211 499, mobil 776 052 531.
PRONAJMU GARÁŽ na ul. J. Křičky.
Tel.: 549 273 251 odpol. nebo 736 653 608.
Výtvarný pobytový kurz na VYSOČINĚ pro
děti i dospělé. Kontakt: 461 741 618.
DĚTSKÝ TÁBOR U TELČE,  3390,- Kč/14
dní, web: tabory.unas.cz, tel.: 603 338 620,
547 224 160.
PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽ
na ul. Novoměstská. Tel.: 606 725 977.
PŘIJMU PANÍ DO PRÁDELNY
na výpomoc. Nejlépe důchodkyni. Tel.:
603 269 150.
PRONAJMU uzavřené garážové stání na
ulici Úprkova. Tel.: 549 274 548 po 18. hod.
KOUPÍM  GARÁŽ  v okolí Renčova -

Družstevní. Tel.: 736 653 608, nebo odpol.
549 273 251.
VYMĚNÍM jednomístnou družstevní garáž
u hřbitova za obdobnou blízko Vl.
Pittnerové. Tel: 603 454 116.
KOUPÍM menší zahradu v Medlánkách
nebo Řečkovicích, vlastní pozemek, voda
nutná. Tel.: 549 274 046.
PRONAJMU garáž Řečkovice.
Tel.: 541 226 023.
KOSMETIKA-NOVINKA - ošetření českou
kosm. Dermacol s masáží již za 350,- Kč.
KOSMETICKÉ STUDIO HARMONIE,
Banskobystrická 176, po-pá 10.00 - 18.00,
tel.: 549 271 654.
HLEDÁM pronájem prostor na sklad
a malou dílnu v Řečkovocích, Medlánkách,
Králově Poli i v rodiném domě. Plocha cca
60 m2. Tel.: 602 547 194.
NABÍZÍM veškeré údržbářské práce
a drobné opravy v domácnosti.
Tel.: 541 228 364.

ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost MPt MPt MPt MPt MP- r- r- r- r- reeeeevírvírvírvírvíru Kru Kru Kru Kru Kr. P. P. P. P. Pole na kole na kole na kole na kole na katatatatatasasasasastrtrtrtrtrálním úzálním úzálním úzálním úzálním území MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
Dne 7. 2. 2004 v 11:55 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Měřičkovu 16, kde mělo dojít k posprejování fasády domu

a chodníku před ním. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, který jí sdělil popis podezřelých osob, které se v inkriminované době
před domem nacházely. Hlídka provedla pátrání v okolí a dle popisu oznamovatele zjistila na ul. Žitná skupinku dětí, které odpovídaly
popisu. Tyto kontaktovala a zjistila, že nápisy na fasádě a na chodníku vyrobila dívka, která se již od skupinky dětí oddělila. Děti hlídce
sdělily jméno uvedené dívky. Hlídka na místo přivolala hlídku policie ČR, které zjištěné poznatky předala k dalšímu šetření v této
záležitosti.

Dne 15. 2. 2004 v 02:01 hodin byla hlídka strážníků vyslána na Horácké náměstí č. 8, kde mělo dle telefonického oznámení docházet
k poškozování majetku. Hlídka se na místo dostavila v 02:04 hodin a zjistila, že je rozbitá skleněná výplň dveří u zadního vchodu do
domu. Hlídka vnikla do domu a zjistila, že v druhém patře domu je rozbitá skleněná výplň dveří do chodby. Protože byl v domě slyšet
pohyb, vzniklo důvodné podezření, že pachatel se stále nachází v domě. Hlídka postupovala do horních pater domu a již v polovině bylo
jasné, že před ní pachatel uniká po schodišti. Hlídka tohoto muže dostihla v horních patrech domu. Uvedený muž se k svému protiprávnímu
jednání doznal a uvedl, že rozbíjel výplně proto, aby se dostal za svou dívkou, která údajně v domě bydlí. Uvedený  mladík byl hlídkou
vyprovozen z domu a přestupek s ním bude projednán po vyčíslení škody poškozenou správcovskou společností , která má uvedený dům
na starosti

PPPPPeeeeetr Ktr Ktr Ktr Ktr Kubaubaubaubauba

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOU…OU…OU…OU…OU…
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám.12 zve děti od 7 do 14
let na svoje klubové akce!
Naše klubovna je pravidelně „otevřena“ klukům a holkám, kteří nejsou
členy našich oddílů, a přesto by si rádi s námi zahráli hry nebo
vyzkoušeli zajímavé rukodělky. Stačí sledovat naši nabídku, vybrat si
některý z nabízených programů a přijít v určený den do klubovny.
O ostatní se už postarají naši vedoucí, lektoři jednotlivých programů.

AKAKAKAKAKTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:
ssssstřtřtřtřtředa 28.dubna - CYKLISeda 28.dubna - CYKLISeda 28.dubna - CYKLISeda 28.dubna - CYKLISeda 28.dubna - CYKLISTICKÁ JÍZDTICKÁ JÍZDTICKÁ JÍZDTICKÁ JÍZDTICKÁ JÍZDA OBRAA OBRAA OBRAA OBRAA OBRATNOSTNOSTNOSTNOSTNOSTITITITITI
Akce se koná za podpory ZŠ Horácké náměstí - na jejím
dopravním hřišti.
Sraz u brány dopravního hřiště prprprprprůběžně od 1ůběžně od 1ůběžně od 1ůběžně od 1ůběžně od 17 do 17 do 17 do 17 do 17 do 18 hodin8 hodin8 hodin8 hodin8 hodin,
ukončení po odjetí trasy. S sebou vlastní kolo a patřičné bezpečnostní
pomůcky, vstup zdarma.
Čekají vás různé disciplíny na vyzkoušení vaší obratnosti a šikovnosti
při ovládání kola, ale na řadu přijdou i dopravní značky!
Všichni zúčastnění obdrží odměny dle svého věku a výkonu.
InforInforInforInforInformace:mace:mace:mace:mace:
tel.: 602834675 e-mail: klub@severka.cz  http://www.severka.cz/klub
DDDDDALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PROGRAM:OGRAM:OGRAM:OGRAM:OGRAM:
čtvrtek 27. května - HRHRHRHRHRY NY NY NY NY NA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTI
středa 23. června - LETNÍ POUŤ S TLETNÍ POUŤ S TLETNÍ POUŤ S TLETNÍ POUŤ S TLETNÍ POUŤ S TÁBÁBÁBÁBÁBORÁKEMORÁKEMORÁKEMORÁKEMORÁKEM
a po letní přestávce od září pokračujeme…

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

Placená inzerce

CUKRÁRNCUKRÁRNCUKRÁRNCUKRÁRNCUKRÁRNA „A „A „A „A „TTTTTerererererasa“asa“asa“asa“asa“
Vás zve k příjemnému posezení

- čerstvé zákusky, poháry, dorty, palačinky,
zmrzlina, cukrovinky, nealko nápoje,

kokteily, alkoholické nápoje,
marcipánové figurky.

Letní terasa, dětský koutek, bezbariérový
přístup.

Najdete nás na terase nad prodejnou BILLA,
Brno - Medlánky, Podpěrova 6.

TTTTTel.: 60el.: 60el.: 60el.: 60el.: 607 57 57 57 57 542 52842 52842 52842 52842 528

Placená inzerce
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

HANHANHANHANHANA BERKA BERKA BERKA BERKA BERKOOOOOVVVVVÁ Á Á Á Á HANHANHANHANHANA POSPÍŠKA POSPÍŠKA POSPÍŠKA POSPÍŠKA POSPÍŠKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ
Nástup jara přivítala Galerie na radnici přehlídkou akvarelů a pastelů s přírodními náměty v podání brněnských výtvarnic Hany

Berkové a Hany Pospíškové. Někdejší spolužačky absolvovaly Školu uměleckých řemesel v Brně, kde studovaly kresbu, malbu a grafiku
u prof. Otakara Zeminy, Jana Bruknera a Emanuela Ranného.

Hana Berková, dcera brněnského výtvarníka a pedagoga prof. Josefa Umláška, dále studovala na Fakultě architektury VUT
a pokračovala také ve studiu kresby u prof. Františka Doubravy.

Malbě se ovšem naplno věnovala až po ukončení odborné profese. V centru jejího zájmu stály především krásy moravské přírody,
zejména v oblasti Vysočiny, kde trávila a dosud tráví  většinu volného času. Na poslední výstavě představila i několik obrázků ze zahraničí,
a to z oblasti východního pobřeží Spojených států.

Hana Pospíšková se vedle akvarelů a pastelů věnovala také textilní tvorbě v ateliéru Art Protis, který je díky několika nedávným
výstavám v naší galerii velmi dobře známý. Autorka vystavovala od počátku 70. let, a to v českých zemích i v zahraničí. Dnes se její tvorba
nejčastěji objevuje v Brně a v některých centrech umění na Vysočině.

Jemné, kultivované a barevně vyvážené scenerie obou výtvarnic proměnily Galerii na radnici v malou oázu klidu, pohody a harmonie.

       I. K       I. K       I. K       I. K       I. Kolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvvááááá

JJJJJARNÍ KARNÍ KARNÍ KARNÍ KARNÍ KONCERONCERONCERONCERONCERT NT NT NT NT NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE
zve na
JARNÍ KONCERT,
který se uskuteční ve středu 21. dubna 2004 v 18 hodin na radnici
v Řečkovicích
Účinkuje: DONNDONNDONNDONNDONNA QUA QUA QUA QUA QUARARARARARTETTETTETTETTET

Dana Suková - 1. housle
Lenka Zichová - 2. housle
Gabriela Jiráková - viola
Iveta Vacková - violoncello

V programu zazní skladby G. Gerschwina, L. Bersteina, J. Ježka
a skladby z tvorby skupiny Beatles.
U příležitosti koncertu bude proveden slavnostní křest nového
CD souboru za přítomnosti kmotra MUStr. Jana Beránka a dalších
hostů.
Koncert moderuje tradičně Mgr. Jiří Mottl se svými hosty.
Koncet bude spojen s uskutečněním sbírky, jejíž výtěžek bude
použit na rekonstrukci sýpky - pivovaru na území MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Oteeeeevřvřvřvřvřeloeloeloeloelovvvvvááááá

AAAAATELIÉR JTELIÉR JTELIÉR JTELIÉR JTELIÉR JANANANANANA M. KREJČÍHO SE PŘEDSA M. KREJČÍHO SE PŘEDSA M. KREJČÍHO SE PŘEDSA M. KREJČÍHO SE PŘEDSA M. KREJČÍHO SE PŘEDSTTTTTAAAAAVUJEVUJEVUJEVUJEVUJE
S tvorbou akademického malíře Jana M. krejčího z Mohelna jsme měli možnost setkat se v naší galerii již mnohokrát. V dubnu se

však poprvé představí J. M. Krejčí i jako výtvarný pedagog pracemi žáků svého ateliéru, působícího při ZUŠ v Mohelně. Žáky ateliéru
nejsou jen děti ze základních škol, jak bývá nejčastěji zvykem, ale i středo- a vysokoškoláci, kteří malbu, kresbu a grafiku povýšili na svoji
hlavní zálibu a chtějí se v nich pod odborným vedením zdokonalovat a v následujících letech možná i plně věnovat. O tom, že mezi
mládeží, tou menší i dospělejší, lze nalézt řadu nadějí a talentů, se budete moci přesvědčit ve dnech 16. - 25. dubna 2004 na kolektivní
výstavě Z ateliéru Jana M. Krejčího.

Výstava bude zahájena v pátek 16. dubna v 18 hodin a bude přístupná veřejnosti jako obvykle v pracovní dny od 14 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. V sobotu dne 24. dubna 2004 v době od 10:00 do 15:00 hodin bude výstavní síň z důvodů
konání sňatků pro veřejnost uzavřena.

K návštěvě zve Komise kultury a informací RMČ.
                                                                                                                                       I.K.                                                                                                                                       I.K.                                                                                                                                       I.K.                                                                                                                                       I.K.                                                                                                                                       I.K.

POPOPOPOPOZZZZZOR - TROR - TROR - TROR - TROR - TRVVVVVALÁ ZMĚNALÁ ZMĚNALÁ ZMĚNALÁ ZMĚNALÁ ZMĚNA ZAČÁA ZAČÁA ZAČÁA ZAČÁA ZAČÁTKŮ VERNISÁŽÍTKŮ VERNISÁŽÍTKŮ VERNISÁŽÍTKŮ VERNISÁŽÍTKŮ VERNISÁŽÍ
Komise kultury a informací, jako pořadatel  výstav výtvarného umění v naší Galerii na radnici, upozorňuje návštěvníky,  že počínaje

dubnem 2004 se již trvale přesouvá hodina zahájení všech pátečních výstav ze 17. na 18. hodinu.
                                                                                                                                           I.K.                                                                                                                                           I.K.                                                                                                                                           I.K.                                                                                                                                           I.K.                                                                                                                                           I.K.

OTEVŘENÁ VRAOTEVŘENÁ VRAOTEVŘENÁ VRAOTEVŘENÁ VRAOTEVŘENÁ VRATTTTTA NA NA NA NA NA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOA VRÁNOVĚ MLVĚ MLVĚ MLVĚ MLVĚ MLÝNĚÝNĚÝNĚÝNĚÝNĚ

Srdečně zveme všechny uměnímilovné Řečkovičáky (a nejen
je) na letošní sérii Dnů otevřených vrat, které proběhnou v měsíci
květnu a červnu, na Vránově mlýně. Budou určeny především pro
ty, kdo by si rádi vyzkoušeli sochařskou práci. Cílem programů
bude seznámení se základní technikou práce s dláty a možností
materiálu - dřeva. Bližší informace se dozvíte v květnovém čísle
Řeči nebo na Vránově mlýně.

PPPPPatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčatrik Vlčekekekekek

OBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDRUŽENÍ VERBUM ET MUSICUŽENÍ VERBUM ET MUSICUŽENÍ VERBUM ET MUSICUŽENÍ VERBUM ET MUSICUŽENÍ VERBUM ET MUSICAAAAA

pořádá  za podpory Statutárního města Brna a náboženské
obce CČH v Brně Řečkovicích
od středy 7. dubna v prostorách Sboru Páně CČH v Řečkovicích,
Vážného 6
dětskou uměleckou výstavu spojenou se soutěží
VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOCE A MY  200ONOCE A MY  200ONOCE A MY  200ONOCE A MY  200ONOCE A MY  20044444
Výstava bude otevřena 9. a 10. 4. od 16 do 18 hodin,
11.4. od 9 do 18 hodin,
14.4. od 15 do 18 hodin,
16.4. od 15 do 18 hodin.
Kromě uvedených termínu je možno výstavu navštívit po
předchozí domluvě i v jiném čase. Volejte: 777 035 160,
737 116 354,  604 978 749 a 737 625 092.

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


