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

NA PRAHU VÁNOCNA PRAHU VÁNOCNA PRAHU VÁNOCNA PRAHU VÁNOCNA PRAHU VÁNOC

Předlouhá tradice provází svátky, jež uvykli jsme si nazývat vánočními a novoročními.  Mrzutosti
a patálie, jež přináší zima, v posledních letech tolik skoupá na jasné mrazivé noci a jiskřivý sníh, bývají na
okamžik zapomenuty a v myslích lidí zaznívá touha po oddechu - tak potřebném ku konci celoročního shonu.

Avšak zejména Vánoce zajisté přinášejí mnohem více než jen dny, jejichž rytmus neurčují povinnosti
pracovní. Toužíme prožít je ve zdraví, s pocity radosti a spokojenosti, které chceme sdílet s lidmi sobě blízkými.
O slovo se tak více než kdy jindy hlásí světlejší stránky lidství a svět získává přívětivější tvář.

Snad nikdo nepřeje si, aby ony příznivější stránky našeho žití vzápětí odvál lednový severák. Ponechme
proto všem kladným citům k sobě přístup a pomněme, že věci příští budou i takové, jak si je sami uspořádáme.
Pak nejen Vánoce stanou se časem splněných přání, nýbrž i nadcházející rok zařadí se k údobím přátelským.
Ať tedy provází každého vše, co v jeho mysli naplňuje pojem štěstí.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z XVA Z XVA Z XVA Z XVA Z XV. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 33. A 3. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 33. A 3. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 33. A 3. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 33. A 3. ZASEDÁNÍ ZMČ A Z 33. A 34. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ4. SCHŮZE RMČ

XVXVXVXVXV. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se konalo 4. 1onalo 4. 1onalo 4. 1onalo 4. 1onalo 4. 111111. Zas. Zas. Zas. Zas. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - září
2004,

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo změny požárního řádu městské části,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden

- září 2004,
- projednalo majetkové body - prodeje a směny pozemků,
- projednalo změny Územního plánu města Brna - nesouhlasilo se

změnou funkčního využití plochy při ulici Ladova z plochy
rekreační zeleně na plochu všeobecného bydlení, nesouhlasilo
též se změnou funkčního využití areálu kasáren z ploch pro
veřejnou vybavenost - armádu - na plochy smíšené,

- souhlasilo se zadáním změny regulačního plánu centrální části
Řečkovic, která v případě schválení umožní výstavbu rodinného
domu, ukončujícího ulici Úlehle,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

33. schůz33. schůz33. schůz33. schůz33. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 10. 10. 10. 10. 10. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - říjen
2004,

- schválila smlouvu s firmou Stavoprojekta na zpracování projektové
dokumentace na regeneraci bytového domu Žitná 11 a na
vybudování nástavby na tomto domě,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila smlouvu na pronájem sokolovny s TJ Sokol Řečkovice

k uspořádání Mikulášské besídky dne 5. 12.,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

333334. schůz4. schůz4. schůz4. schůz4. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 24. 14. 14. 14. 14. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování letošních
Vavřineckých hodů,

- přijala novou metodiku pro přidělování dotací neziskovým
organizacím,

- schválila soubor smluv s p. Václavem Koktou, na jejichž základě
dojde k dalšímu rozšíření stávajícího informačního systému
v naší městské části (veškeré informační stojany - i stávající - budou
majetkem p. Kokty, který zajistí jejich údržbu z výnosu za
poskytnuté reklamní plochy na zmíněných stojanech, městské
části bude současně náležet 10% z finanční hodnoty smluv, které
p. Kokta uzavře na poskytnutí reklamní plochy),

- schválila smlouvu o nájmu pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Na Pankráci 56, Praha, zmíněné pozemky pod nově
opraveným mostem Hradecké radiály budou sloužit k navrácení
sběrného střediska odpadů na původní stanoviště,

- schválila termíny sňatků na rok 2005,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

  L. F  L. F  L. F  L. F  L. F.....

ŽÁDOSŽÁDOSŽÁDOSŽÁDOSŽÁDOST O DOT O DOT O DOT O DOT O DOTTTTTAAAAACI MUSÍ NEZISKCI MUSÍ NEZISKCI MUSÍ NEZISKCI MUSÍ NEZISKCI MUSÍ NEZISKOOOOOVÉ ORVÉ ORVÉ ORVÉ ORVÉ ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACE PODCE PODCE PODCE PODCE PODAAAAATTTTT
DO 3DO 3DO 3DO 3DO 311111. 1. 1. 1. 1. 1. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005

Rada městské části na své 34. schůzi dne 24. 11. 2004 přijala novelizovanou „Interní metodiku pro přidělování dotací
neziskovým organizacím v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora“. Změny se týkají především uzávěrky žádostí o dotaci, termín
odevzdání žádostí se přesouvá z 31. 3. na 31. 1., aby mohly být dotace žadatelům poskytnuty již v první polovině roku. Upravená
metodika je k dispozici na internetových stránkách radnice wwwwwwwwwwwwwww.r.r.r.r.reckeckeckeckeckooooovice.cz.vice.cz.vice.cz.vice.cz.vice.cz.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RČENSKÁ RUBRIKAUBRIKAUBRIKAUBRIKAUBRIKA

PRAPOR SMUTKU NPRAPOR SMUTKU NPRAPOR SMUTKU NPRAPOR SMUTKU NPRAPOR SMUTKU NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
Dne 26. listopadu 2004 zavlál na řečkovické radnici prapor, jenž svou barvou oznamoval příchod události smutné, neblahé. O den
dříve totiž prohrála svůj statečný boj se zákeřnou nemocí pracovnice zdejšího úřadu paní Zdeňka Kytnerová.
Paní Kytnerová patřila k těm nemnoha zaměstnancům, kteří spojili svůj profesní život s úřadem naší městské části již od jeho
samotných počátků v roce 1991. Své úsilí a obětavost věnovala péči o občany staré i o ty, jimž zdravotní postižení znesnadňovalo život.
Často vysloužila si jejich vděčnost za své laskavé jednání i schopnost vcítit se do prožitků jiných.
Je údělem tohoto světa, že koloběh života zná zrození i smrt. Odejde-li však člověk, jistě nemizí beze stopy. Vždyť nadále žije ve
vzpomínkách, v práci, kterou vykonával, v odkazu, jenž zanechal.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipi,v Filipi,v Filipi,v Filipi,v Filipi, s s s s startartartartarososososostatatatata

K NEDOŽITÝM DEVK NEDOŽITÝM DEVK NEDOŽITÝM DEVK NEDOŽITÝM DEVK NEDOŽITÝM DEVADESÁADESÁADESÁADESÁADESÁTINÁM AKAD. MALÍŘE BOHUMILA PUCHÝŘETINÁM AKAD. MALÍŘE BOHUMILA PUCHÝŘETINÁM AKAD. MALÍŘE BOHUMILA PUCHÝŘETINÁM AKAD. MALÍŘE BOHUMILA PUCHÝŘETINÁM AKAD. MALÍŘE BOHUMILA PUCHÝŘE
V prosinci tohoto roku by se byl dožil jeden z významných moravských malířů-krajinářů žijících v Brně Bohumil Puchýř 90 let. Byl

mladším vrstevníkem i osobním přítelem Josefa Jambora a celé řady předních umělců oné doby. Svoji největší pozornost věnoval po celý
život krásám Vysočiny, odkud pocházel. Lásku a obdiv k této krajině předal i svým dětem, kteří dnes pokračují ve výtvarném odkazu svého
otce též jako malíři sdružení v Ateliéru Puchýř.

Lednová výstava v naší Galerii na radnici bude věnována právě Mistrovým nedožitým  devadesátinám a bude uspořádána jak
z rodinného dědictví, tak díky ochotě některých současných majitelů Puchýřových obrazů, kteří se rozhodli pro uspořádání výstavy jeho
díla zapůjčit.

Výstava obrazů Bohumila Puchýře bude zahájena slavnostně v pátek 21. ledna 2005 a potrvá do neděle 30. ledna. Otevřena pro
veřejnost bude jako obvykle, tedy v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

                                                                                                                                                I.K.                                                                                                                                                I.K.                                                                                                                                                I.K.                                                                                                                                                I.K.                                                                                                                                                I.K.
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MOMOMOMOMOJI PŘÁJI PŘÁJI PŘÁJI PŘÁJI PŘÁTELÉTELÉTELÉTELÉTELÉ
V pátek 12. listopadu se v Galerii na radnici konala vernisáž mimořádná rozsahem, obsahem, účastí výtvarníků i hostů. Majitelka umělecké
agentury Alice Dostálová, která působí v oblasti figurálního skla, zde uvedla řadu zajímavých tváří z okruhu svých přátel.
Alice Dostálová pochází z Turnova, základy práce se sklem získala v rodném kraji. Vzdělání si později doplnila dvouletým studiem dějin
umění. V oboru uměleckého sklářství měla nač navázat, její strýc byl kdysi ředitelem sklářské továrny. Dnes se autorka vrací ke kořenům
a obnovuje starou tradiční technologii výroby skla. Fauna i flora v podobě drobných skleněných figurek stále okouzluje dětské i dospělé
diváky. Na výstavě jsme mohli obdivovat svět pravěkých ještěrů, reje broučků, motýlů, malou podmořskou říši, pohádkové
i humorné postavičky, ozdobné předměty vhodné k umístění v květináčích či k zavěšení v interiérech, ale také překrásné betlémové
soubory, které se zvláště nyní v předvánočním období těšily největší pozornosti.
V průběhu výstavy autorka dvakrát zavítala do naší galerie, to aby  zvídavým pozorovatelům u svého pracovního stolu předvedla, kterak
lze z obyčejné skleněné tyčinky vykouzlit veselého broučka či strašidelného pekelníka. Křehká krása, barevnost, lehkost a elegance, které
se jeví být tak samozřejmé ve hbitých rukou umělkyně, jsou především výsledkem vysoké profesionální úrovně.
Vedle pohádkového světa miniaturních skleněných figurek představil řadu překrásných kusů užitého skla Radek Fical. Autor se narodil
v Novém Městě na Moravě, sklářem se vyučil ve Světlé nad Sázavou, další bohaté zkušenosti získal při práci v předních českých
i německých sklárnách a dílnách. Dlouholetá tradice sklářství na Vysočině se stala základem pro vznik nové sklářské huti, ve které další
generace sklářů vytvářejí podobu moderního uměleckého skla. Autor je zakladatelem, spolumajitelem a uměleckým designérem sklářského
ateliéru v Bohdalově u Žďáru nad Sázavou. Vázy, mísy, těžítka či půvabné skleněné nádoby v drátu mohou být sice předmětem denní
potřeby, ale umíme si je představit  především jako dekorativní předměty v nejrůznějších typech interiérů.
Akademická  malířka a sochařka Alena Synková, narozená v Čechách, dnes žije a pracuje ve Švýcarsku. Její malba vyzdvihuje krásu
a jemnost ženského těla i neproniknutelné tajemství duše. Lyrické, snově měkké tvary vyvolávají vzpomínky na díla umělců, kteří
přicházeli v období doznívání českého symbolismu. I tady můžeme mluvit více o zhmotnění duševních stavů a pocitů nežli  o snaze po
realistickém ztvárnění podoby /Niké,Vztahy, Míjení, V zahradě/.Pastelově poetický kolorit i detaily zobrazovaných postav místy připomínají
práci Jana Zrzavého. Vedle jemných pastelových tónů se objevují i sytější odstíny azurové až tyrkysové barvy, zvýrazňující citové zaujetí.
Obrazy Aleny Synkové se nacházejí v mnoha soukromých sbírkách i ve veřejných galeriích převážně v západní Evropě.
Secesní šperky z ateliéru klenotníků a zlatníků rodiny Beldů se staly skutečnou ozdobou výstavy. Počátek šperkařské dynastie rodu  sahá
až do předminulého století a datuje se rokem 1893, kdy se v Turnově, ve sklářské rodině pocházející z Itálie, narodil Ladislav Belda
nejstarší. Po ukončení obchodní akademie odchází do ciziny, v roce 1915 zakládá v Americe firmu na výrobu skleněných perel, o něco
později otevírá v New Yorku obchod s bižuterií a šperky. V roce 1922 se vrací do Čech a v rodném Turnově zakládá firmu na výrobu
skleněných perel, bižuterie, stříbrného šperku a granátového zboží, která během krátkého období obchoduje s celou Evropou i Amerikou.
Po druhé světové válce je firma znárodněna, ale v rodinné tradici přesto pokračuje syn Jiří Belda, který vytváří řadu významných prací
v oboru zlatnickém, stříbrnickém i v restaurování uměleckých památek. Můžeme připomenout zejména kopie Svatováclavských
korunovačních klenotů. Na tuto práci opět navazuje syn Jiří Belda jr., který po absolvování střední uměleckoprůmyslové školy pokračuje
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účinkúčinkúčinkúčinkúčinkuuuuují žáci šjí žáci šjí žáci šjí žáci šjí žáci škkkkkolyolyolyolyoly
středa 15. prosince 2004 v 18 hodin

Koncertní sál ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70

VZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NVZPOMÍNKA NA SEVERSKÝ VEA SEVERSKÝ VEA SEVERSKÝ VEA SEVERSKÝ VEA SEVERSKÝ VEČERČERČERČERČER
V rozmanitosti kulturních akcí, které pořádá řečkovická Galerie na radnici, zaujal svou netradičností literárně-hudební večer (ze 6. 10.)
věnovaný světoznámé norské spisovatelce Sigrid Undsetové. Iniciátorem akce byla brněnská pobočka Severské společnosti Praha,
spolupořadatelem Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Posluchače nepřilákalo jen atraktivní spojení hudby a slova, ale také interpreti: řečkovický občan Pavel Wallinger - koncertní mistr Státní
filharmonie Brno a primarius stejnojmenného kvarteta, a jeho kolega - violoncellista Jan Škrdlík. Objevilo se také mnoho ctitelů současné
vážné hudby, kterým je dobře známo jméno hudebního skladatele PhDr. Richarda Mayera, který celý večer uváděl.
Nejprve se návštěvníci ponořili do dávné minulosti - do časů starých severských ság. Příběh o Ljotovi a Vigdis, zpracovaný Sigrid
Undsetovou, přednesl pan Jiří Brož. Syrová legenda, plná lásky i nenávisti až za hrob, zobrazuje neklidnou dobu před tisíci lety - dobu
přijetí křesťanství na Islandu. Příběh Norky Vigdis a Islanďana Ljota obsahuje další vložené příběhy, na jejichž pozadí probíhá vývoj
výrazné ženské hrdinky od pohanské nenávisti ke křesťanskému smíření, vykoupeného až smrtí.
Dvoudílný přednes proložily dvě skladby R. Mayera. (Autor je předsedou Islandské sekce Severské společnosti.) Je zajímavé, jak hudba
a slovo obsahem vzdálené tisíc let vytvořily dojmový celek! Svědčí to o tom, že umění nezná hranice územní ani časové, a že dokáže
spojovat a obohatit vnímavé lidi všech epoch a národů.
Jako první zazněla šestidílná Variace pro housle a violoncello „Téma - andante cantabile“. Hudební téma, které si předávaly oba nástroje,
bylo obměňováno v mnoha rytmech a tempech: scherzo, allegro, andante religioso a v závěrečném bouřlivém allegro. Fascinující výkon
obou mladých umělců nedal posluchačům ani vydechnout. Atmosféra skladby, možná pod dojmem předchozího čtení, vyvolávala
představy chladné severské krajiny, neklidného moře a lidských osudů, které začíná prozařovat světlo naděje a usmíření.
I druhá skladba nezapřela Mayerův rukopis - temperament a nespoutanost v rytmech a melodii, ale zároveň formální propracovanost,
která zanechává v zaujatém posluchači harmonii. Akordickým smírem jeho skladby také často končí. Sonata pro housle a violoncello byla

ve studiu šperku, glyptiky a skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Později se věnuje designu v architektuře a autorskému
šperku, který vystavuje doma i v zahraničí. V roce 1992 obnovuje
společně s otcem původní firmu v Turnově, kde realizují šperky dle
vlastních návrhů. V roce 1996 začínají spolupracovat s vnučkou
Alfonse Muchy arch. Jarmilou Plockovou a z této spolupráce vznikají
originální šperky podle dochovaných Muchových návrhů. Výrobky
rodinné firmy Beldů náleží k tomu nejlepšímu v tradiční šperkařské
výrobě a k jejich klientům se řadí mnoho významných osobností
politického i kulturního života u nás i v zahraničí.
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přednesena s uměleckým zápalem a suverenitou, kterou se v tak
obtížné skladbě mohou pochlubit jen špičkoví umělci. Publikum
je odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.
Příjemný večer mohl také proběhnou díky mecenášům umění -
sponzorům, kterými byla cestovní kancelář Periscope Skandinávie
a pan J. Caha z Brna.

PhDrPhDrPhDrPhDrPhDr. Eliš. Eliš. Eliš. Eliš. Eliškkkkka Štaudoa Štaudoa Štaudoa Štaudoa Štaudovvvvvááááá
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Tel.: 541 225 810,  608 343 066

jan.temel@volny.cz, http://www.volny.cz/jan.temel
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ANEBANEBANEBANEBANEB
DVĚ NÁVŠTĚVYDVĚ NÁVŠTĚVYDVĚ NÁVŠTĚVYDVĚ NÁVŠTĚVYDVĚ NÁVŠTĚVY, K, K, K, K, KTERÉ POTERÉ POTERÉ POTERÉ POTERÉ POZNZNZNZNZNAMENAMENAMENAMENAMENALALALALALY ŘEY ŘEY ŘEY ŘEY ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

„Zdeněk S„Zdeněk S„Zdeněk S„Zdeněk S„Zdeněk Svěrvěrvěrvěrvěrák se sák se sák se sák se sák se startartartartarososososostttttou“ou“ou“ou“ou“

Zatímco návštěvu Járy Cimrmana v Řečkovicích před desetiletími
ještě provázely pochybnosti, návštěvu Zdeňka Svěráka a jeho kolegů
z Divadla Járy Cimrmana již Řečkovičtí přijali s nadšením. Slavnostní
akt pojmenování ulice Járy Cimrmana ve čtvrtek 11. 11. v 11 hodin
se těšil nečekaně velkému zájmu veřejnosti i sdělovacích prostředků.
Protože se slavnostního aktu nemohli zúčastnit všichni občané
a z přímého přenosu nakonec sešlo, přinášíme alespoň přepis
rozhodujících okamžiků aktu.

ÚvÚvÚvÚvÚvodní sloodní sloodní sloodní sloodní slovvvvvo so so so so stttttarararararosososososttttty Py Py Py Py PaedDraedDraedDraedDraedDr. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladislavvvvva Filipiho:a Filipiho:a Filipiho:a Filipiho:a Filipiho:
„Dámy a pánové, vzácní hosté,
ano to je hlas (reakce řečníka na pochvalné výkřiky z davu,
vyzdvihující skvělou slyšitelnost projevu) - já se snažím, já jsem
vytrénovaný, takže budu mluvit takto, aby mne bylo co nejlépe
slyšet - já - a musím se zodpovědně přiznat - jsem tak dojat
a pohnut, že stěží dokážu najít slova, která by vyjádřila velikost
dnešní chvíle. Na druhou stranu, když to pečlivě zvážíte, ono to
má i svoji výhodu, protože ten úvodní a povinný projev, který si
všichni musíte vyslechnout, se zkrátí na nezbytné minimum
a následnou zábavu nebude už nic kalit. Já chci poděkovat - ano,
šňůra se nevytrhla, tak můžu děkovat dál (opět reakce řečníka na
neopatrný pohyb některých posluchačů) - chci poděkovat všem,
kteří se  zasloužili o zdar dnešního dne. Mám na mysli pana
místostarostu, neúnavného organizátora, mám na mysli naše
sponzory, kteří nezištně ku zdaru těchto chvil přispěli, a chci
poděkovat také čelným představitelům Divadla Járy Cimrmana, že
přijali naše pozvání a svojí přítomností dodali lesk těmto chvílím,
jejichž odkaz a jejichž význam určitě zhodnotí až generace příští.
Jsem velmi šťasten, že jsme se mohli zde dnes sejít a otevřít ulici,
která patří největšímu géniovi, kterého kdy národ stvořil, a věřím,
že tak překonáme i samotného Julia Fučíka, který se kdysi v minulosti
dokonce stal patronem kultury a oddechu. Děkuji za pozornost.“

Z prZ prZ prZ prZ prooooojejejejejevu mísvu mísvu mísvu mísvu místttttososososostttttarararararosososososttttty Ing. Olivy Ing. Olivy Ing. Olivy Ing. Olivy Ing. Olivererererera Pa Pa Pa Pa Pososososospíšila:píšila:píšila:píšila:píšila:
„V souvislosti s dnešní slavností nám byla kladena otázka, proč je
ulice Járy Cimrmana právě v Řečkovicích. Z doposud
prostudovaných podkladů je jisté, že Mistr měl k Řečkovicím velmi
vřelý vztah. Kdyby se Cimrman nenarodil ve Vídni, chtěl by se
narodit právě v Řečkovicích. Bohužel mu to nikdy nebylo dopřáno.
Proto ho považujeme za rodáka.
Jára Cimrman pobýval v Řečkovicích pravděpodobně v roce 1916,
eventuelně již před rokem 1912. Jeho návštěva v rodině majitele
Závodu na výrobu pálených cihel a tašek Antona Cicwarka je dávána
do souvislosti s Mistrovým putováním z Vídně přes Řečkovice
a Vysočinu do Prahy a dále do neznáma, kde jeho stopa zcela mizí.
Je možné, že Jára Cimrman při svém pobytu v Řečkovicích navštívil
i Brno.
Nechci příliš rozvádět, jak Cimrmanův tvůrčí duch, uvržený do tajů
cihlářské výroby v Cicwarkově podniku, dokázal vytvořit
z něčeho tak zbytečného, jako jsou cihelné zmetky, něco tak
užitečného, jako je antuka. Za tlachání pochybovačů a závistivců
považuji názor, že vývojem antuky Cimrman před Cicwarkem
maskoval jisté neúspěchy při zdokonalování výrobních procesů. Právě
Cimrmanova slova: „Střepy přinášejí štěstí!“ svědčí o preciznosti jeho
experimentů a jedinečnosti jeho vědeckých přístupů.
Původní Cimrmanova antuka se však příliš neosvědčila, neboť
tenisové míčky se po dopadu na plochu nevyzpytatelně odrážely
na všechny strany. Pod názvem „Hřbitovní drť“ však nalezla mnohem
lepší uplatnění. „Originál Cicwarkova pálená antuka“ doznala
celosvětového uznání. V minulosti byla i středem zájmu podsvětí.
Známy jsou snahy o přidávání antuky do červené papriky z Uher či
vydávání za bolívijský kokain obohacený železem, určený pro
chudokrevné.
Dámy a pánové, před samotným aktem pojmenování ulice Járy
Cimrmana bych rád předal slovo člověku nejpovolanějšímu,
Dr. Svěrákovi.“

SlaSlaSlaSlaSlavnosvnosvnosvnosvnostní řtní řtní řtní řtní řeč Dreč Dreč Dreč Dreč Dr. Zdeňk. Zdeňk. Zdeňk. Zdeňk. Zdeňka Sa Sa Sa Sa Svěrvěrvěrvěrvěrákákákákáka:a:a:a:a:
„Jsem šťasten, že se vás tu tolik sešlo. Promiňte, že mám čepici, já
před vámi smeknu, abyste viděli, že mám vysoký čelo, a my s tímto
čelem často nastydneme na dutiny a pak nemůžeme hrát. Především
bych chtěl poděkovat prvnímu obyvateli této třídy Járy Cimrmana,
a to panu Šabatkovi za to, že nás pohostil vlastnoručně taženým
štrúdlem - děkuji panu Šabatkovi - zatleskejte prosím. Z toho vidíte,
že tato ulice bude zřejmě pohostinná, promiňte - třída. Jára Cimrman
už má třetí evidovanou ulici, první jsme odhalili v Roztokách
u Prahy, ale ta měla tu nevýhodu, že neměla žádné domy. Dnes už
tam myslím jeden stojí. Druhá ulice, ta už měla domy, ta byla
v Olomouci, ta tam je, a tato Cimrmanova třída je zvláštní tím, že
má domy a je slepá - zatleskejte prosím.
Bez legrace bych chtěl poděkovat radnici řečkovické za to, že tento
nápad uskutečnila. To je svědectvím, že i naši volení zástupci mají
smysl pro humor. Zahájím tuto …(ozval se nesmělý potlesk) - skoro
tleskali - (smích publika) … Já bych rád pokřtil tuto ulici básní Járy
Cimrmana, kterou si sám napsal v případě, že mu bude někdy
odhalena pamětní deska. Ta báseň má zvláštní název, který se nám
zatím nepodařilo dešifrovat. Jmenuje se ÁžMiLid.

Až mi lid odhalí pamětní desku,
to bude plesání, to bude lesku,
snad zahrají mi Poem nebo Humoresku.
Až mi lid odhalí pamětní desku
na starém domě,
bude už po mně.

Co všechno vykonal jsem pro národ,
Národ, jenž to neuzná, je pronárod.
Už jako chudý chlapec s obručí,
chtěl jsem jej vymanit z rakouského područí.

Já za života nedočkal se slávy,
za své vynálezy,
všechny z vlastní hlavy.
U jedněch setkával jsem se s výsměchem,
a u druhých většinou také s výsměchem.
A přitom jsem poradil Křižíkovi se světlem
a Jiráskovi s temnem…

Až mi lid odhalí pamětní desku z bronzu,
podobnou jako ulili pro Žižkovic Honzu,
na starém domě,
bude už po mně.“
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StřStřStřStřStřípky zípky zípky zípky zípky ze slae slae slae slae slavnosvnosvnosvnosvnosti:ti:ti:ti:ti:
Zdeněk Svěrák za pomoci starosty umisťuje uliční tabuli na stěnu
se slovy: „Pověsme ho!“

Po zhlédnutí představení žáků 9. tříd vrcholícího trestem zákazu
pobytu v Řečkovicích na pět let, který byl Cimrmanovi udělen,
Zdeněk Svěrák poznamenal: „Děkujeme, byl to skutečně krutej trest,
pět let nesmět do Řečkovic…“

Závěrečné slovo Zdeňka Svěráka k dětem oceněným v soutěži JÁRA
CIMRMAN ANEB PO STOPÁCH GÉNIA: „Smyslem celé té
cimrmanovské myšlenky je, aby bylo veselo. A když se nám to daří
těch 37 let a zasahuje to další a další generace, tak jsme neskonale
šťastní, a za to vám děkujeme.“

PPPPPoděkoděkoděkoděkoděkooooovvvvvání sání sání sání sání sponzponzponzponzponzorororororům:ům:ům:ům:ům:
Ager, spol. s r.o.,
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.,
DIRS Brno s.r.o.,
EPIGEN spol. s r.o.,
Hošek Motor, a.s.,
PSK Group, spol. s r.o.

PPPPPoděkoděkoděkoděkoděkooooovvvvvání obětání obětání obětání obětání obětaaaaavvvvvcům:cům:cům:cům:cům:
Mgr. Jiřímu Mottlovi, za dobré nápady a vypátrání not na starou
rakouskou hymnu „Zachovej nám Hospodine“, Oldovi Gardášovi,
nadšenému pořadateli v generálské uniformě, Řečkovické 13, v čele
s Liborem Fuchsem, za rozdávání antuky a dobré nálady, MUDr. Evě
Fajkusové, za roztržené kalhoty a pořízení videozáznamu, společnosti
JE & NE, spol. s r.o., prodejci autodílů při Cimrmanově třídě, za
poskytnutí energie (elektrické), Vavřinecké pivnici, za půjčení zahradního
nábytku, panu Šabatkovi, za štrúdl a nevšední pohostinnost, spoustě
dalších, bez jejichž pomoci by se akce nemohla konat.

Výstava nejzajímavějších příspěvků zaslaných do soutěže „Jára
Cimrman aneb po stopách génia“ je přístupná v přízemí radnice
na Palackého nám. 11 do konce roku 2004, k návštěvě jsou
nejvhodnější úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin.

PřPřPřPřPřipripripripripraaaaavil Oliver Pvil Oliver Pvil Oliver Pvil Oliver Pvil Oliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V LISTOPADU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Vilemína  BLAHUTOVÁ 96 let
Božena  POHLOVÁ 94 let
Emilie  HUTAŘOVÁ 92 let
Bohumil  VOTAVA 92 let
Justina  AMBROSIJČUKOVÁ 92 let
Jindřich  DVOŘÁČEK 80 let
Zdenka  VLASÁKOVÁ 80 let
Josef  CRHA 80 let

„
F

„
F„
F

„
F „
F
oooo o tttt t

o 
K

o 
K

o 
K

o 
K

o 
K

OOOO O
T

O
“

T
O

“
T

O
“

T
O

“
T

O
“

M U D rM U D rM U D rM U D rM U D r .  P.  P.  P.  P.  Peeeee t r  Z l áma lt r  Z l áma lt r  Z l áma lt r  Z l áma lt r  Z l áma l
Cen t r um gyneko log i ck é  péč e
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PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Děti a vychovatelky ze školní družiny ZŠ Horácké náměstí děkují
všem hercům Divadla V Pytli, organizátorům, členům
Náboženské obce CČSH a občanskému sdružení Verbum et
musica, zvláště pak paní Mgr. Šárce Schejbalové, za přípravu
a realizaci velice zdařilého happeningového divadelního
představení „Noemova archa“, které se konalo ve Sboru Páně
Církve československé husitské, Vážného 6 v Brně - Řečkovích
dne 25. 10. 2004.

POCTPOCTPOCTPOCTPOCTA VÝZNA VÝZNA VÝZNA VÝZNA VÝZNAMNÉMU OBČANUAMNÉMU OBČANUAMNÉMU OBČANUAMNÉMU OBČANUAMNÉMU OBČANU
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICVICVICVICVIC

V tomto roce oslavil náš spoluobčan pan MUDr. Rudolf Albrecht
své 93. narozeniny. Narodil se v nedalekých Lelekovicích, po studiích
pracoval jako zubní lékař v Brně i na dalších místech naší republiky.
V období Protektorátu byl vězněn, perzekuci se nevyhnul ani po
únoru 1948, kdy byl opět vězněn a nebylo mu po řadu let ani
umožněno vykonávat své povolání stomatologa. Po roce 1989 se
stal jedním z čelných představitelů Svazu bojovníků za svobodu. Za
zásluhy o návrat demokracie i za významnou pomoc v rozvoji své
rodné obce bylo MUDr. Rudolfu Albrechtovi uděleno čestné
občanství obce Lelekovic.
Gratulujeme.

RedakceRedakceRedakceRedakceRedakce
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VVVVVÁNOCE V KÁNOCE V KÁNOCE V KÁNOCE V KÁNOCE V KOSOSOSOSOSTELE STELE STELE STELE STELE SVVVVV. V. V. V. V. VAAAAAVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCEVŘINCE
Před Vánocemi jsem často dotazován na pořad vánočních
bohoslužeb nebo na možnosti návštěvy kostela. Proto zde uvádím
vánoční program v řečkovickém kostele sv. Vavřince:
Ve čtvrtek 23. 12. je v 6.30 hodin závěrečná adventní bohoslužba se
slavením světla - skauti na jejím začátku přinesou světlo, které bylo
zapáleno v bazilice Narození Ježíše Krista v Betlémě.
Betlémské světlo si v naší městské části můžete zapálit na Štědrý
den od 10. do 11. hodiny v kostele sv. Vavřince a u zvoničky na
Mokré Hoře a po celý den u hlavního kříže na řečkovickém hřbitově.
Možnost jeho zapálení je též od 23. do 25. prosince před
bohoslužbami a po nich v kostele sv. Vavřince.
Narození Ježíše Krista začínáme slavit v předvečer Božího Hodu
vánočního, tedy ve večerních hodinách Štědrého dne. Vánoční
bohoslužba pro děti je v 16 hodin, slavnostní noční bohoslužba
začíná ve 22 hodin.
Na Hod Boží vánoční jsou bohoslužby v 7.15, 8.30 a 10 hodin,
stejný pořad bohoslužeb je i na sv. Štěpána. V oba tyto dny bude
kostel otevřen pro Vaši návštěvu i odpoledne od 14 do 17 hodin.
31. prosince je bohoslužba, při které děkujeme za uplynulý rok,
v 17 hodin.
Na Nový rok jsou bohoslužby v 8, 10 a 18 hodin.
OprOprOprOprOpraaaaavy kvy kvy kvy kvy kososososostttttela svela svela svela svela sv. V. V. V. V. Vaaaaavřvřvřvřvřinceinceinceinceince
I letos pokračovaly opravy kostela sv. Vavřince. Jak bylo dobře
(a pro ty, co se pohybovali v blízkosti kostela, někdy i nepříjemně)
patrné, dělaly se nové omítky včetně jejich nátěrů, byl zhotoven
pískovcový sokl, obnoveny věžní hodiny, zateplila se velká chrámová
okna a vyměnila okna na věži a v sakristii. I když není vše hotovo
(je například třeba provést nátěr stěny kaple nebo zapravit omítky
nad soklem, také vnitřní úprava kaple a některých menších prostor
je ještě před námi), nebudou už v příštím roce opravy negativně
působit na celkový vzhled Palackého náměstí ani omezovat pohyb
kolem kostela.
Za opravy jsme v letošním roce zatím zaplatili 1,7 milionu korun,
dotace od Města Brna činila 300 tisíc korun, zbytek byl z darů
a půjček farníků. Tyto náklady nejsou konečné, do konce března
musíme zaplatit asi 750 tisíc korun.
Pokud byste chtěli opravy kostela finančně podpořit, můžete dát
svůj dar do pokladničky v kostele u hlavního vchodu, která je pro

I LETI LETI LETI LETI LETOS PŘIVEZEMEOS PŘIVEZEMEOS PŘIVEZEMEOS PŘIVEZEMEOS PŘIVEZEME
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SSSSSVĚTLVĚTLVĚTLVĚTLVĚTLOOOOO
Během letošního adventu do naší vlasti již
pošestnácté připutuje  přes Rakousko
plamínek betlémského světla z baziliky
Narození Ježíše Krista.

Uvádíme několik informací o putování  betlémského světla
v tomto roce a možnostech jeho převzetí:
1111111111. pr. pr. pr. pr. prosinceosinceosinceosinceosince - putování brněnských skautů a skautek pro
betlémské světlo do Vídně.
111119. pr9. pr9. pr9. pr9. prosinceosinceosinceosinceosince - slavnostní převzetí betlémského světla zástupci
biskupství a města Brna při bohoslužbě na 4. neděli adventní
v 9.00 hodin v katedrále na Petrově.
23. pr23. pr23. pr23. pr23. prosinceosinceosinceosinceosince -  předání betlémského světla v řečkovické farnosti
skauty a skautkami při poslední rorátní mši sv. ve čtvrtek v 6.30
hodin v chrámu sv. Vavřince. Betlémské světlo si bude týž den
možno opatřit od 9.00 do 17.00 hodin na Nové radnici v Brně.
Štědrý den - betlémské světlo se bude rozdávat podle zvyklostí
z minulých let od 10.00 do 11.00 hodin na těchto místech
farnosti: v řečkovickém kostele, u zvoniček v Medlánkách,
Jehnicích, Ořešíně, na Mokré Hoře a na návsi u autobusové
zastávky v Ivanovicích.
Po celý den bude betlémské světlo hořet u hlavního kříže na
řečkovickém hřbitově, kde si jej můžete též odpálit.
Na závěr přejeme jménem všech skautů a skautek řečkovického
střediska, kteří pro vás tuto službu zajišťují, všem našim
spoluobčanům duchovně bohaté prožití doby adventní i vánoční.

Češa UlrichČeša UlrichČeša UlrichČeša UlrichČeša Ulrich

tento účel určena. Je možné též předat dar osobně nebo převodem
na účet farnosti číslo 134 544 1359/0800. V těchto případech je
samozřejmě vystaveno potvrzení o daru pro církev, které je možné
použít pro snížení základu daně. Za všechny dary předem díky!

Přeji Vám všem pěkné prožívání adventní doby a radostné
a požehnané prožití vánočních svátků!

MgrMgrMgrMgrMgr. Jan P. Jan P. Jan P. Jan P. Jan Pacneracneracneracneracner
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V poslední době se občané obraceli na úřad městské části
s podnětem na zachování objízdné trasy linkového autobusu
č. 41 přes centrum Řečkovic. Trasa autobusu směřujícího do
Králova Pole byla v tomto roce vedena přes Palackého náměstí
z důvodu opravy mostu na Hapalově ulici. Tím bylo zajištěno
přímé dopravní napojení Mokré Hory na řečkovické úřady,
školy a obchody. Rada městské části pověřila starostu PaedDr.
Ladislava Filipiho projednáním možnosti zachování současné
(objízdné) trasy linky č. 41 s Dopravním podnikem města Brna.
Dopis s negativním stanoviskem dopravního podniku vám nyní
poskytujeme:

Brno 22.11.2004
Vážený pane starosto,
na základě požadavku MČ Brno - Ořešín na ponechání trasy
autobusové linky 41 přes Palackého náměstí a ulici Novoměstskou
jsme uspořádali dopravní průzkum pro zjištění počtu vystupujících
osob na zastávkách Palackého náměstí, Horácké náměstí, Letovická
a Žitná. Výsledky naznačují, že výstup na těchto zastávkách je
minimální (z 18 sledovaných spojů tam vystoupilo 62 cestujících),
naopak většina cestujících jede do zastávky Královo Pole, nádraží
(469 cestujících). Těm by se jízda prodloužila.
Případná změna trasy by vedla ke snížení počtu spojů, protože
kilometrické výkony odvedené navíc by musely být kompenzovány.
Jsme přesvědčeni, že změna by přinesla řadu stížností na prodloužení
doby jízdy těch cestujících, kteří chtějí být co nejrychleji na
přestupním místě. Kromě tohoto probíhá nyní řízení na rekonstrukci
kanalizace v oblasti Palackého náměstí a bude nutno řešit objížďky
i pro stávající linky. Proto považujeme stav po zprovoznění ulice
Hradecké za optimální a nedoporučujeme žádnou změnu.
S pozdravem

Ing. RIng. RIng. RIng. RIng. Rudolf John, tudolf John, tudolf John, tudolf John, tudolf John, technický řechnický řechnický řechnický řechnický ředitediteditediteditel, DPMBel, DPMBel, DPMBel, DPMBel, DPMB

Dopravní podnik přislíbil úpravu jízdního řádu tak, aby byla
zajištěna lepší návaznost linek 41 a 42 na zastávce Kronova.

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

DĚTEM A UČITELŮMDĚTEM A UČITELŮMDĚTEM A UČITELŮMDĚTEM A UČITELŮMDĚTEM A UČITELŮM
Přeji všem žákům i všem dětem v mateřských školkách a jejich
učitelům klidné a radostné prožití nastávajících vánačních svátků,
o vánočních prázdninách načerpání nových sil na zvládnutí
všech úkolů, které přinese nový rok 2005, pevné zdraví
a odhodlání.

DrDrDrDrDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvááááá
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DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
V úterý 14. 12. 2004 od 7.55 do 9.55 proběhne pro rodiče všech
žáků a další zájemce den otevřených dveří na ZŠ Horácké nám. 13
a odloučeném pracovišti Úprkova 1a
Rodiče, přijďte se podívat, jak probíhají vyučovací hodiny
v předvánoční době.



77777 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY
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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 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 16. 16. 16. 16. 16. 10. 2000. 2000. 2000. 2000. 2004 v4 v4 v4 v4 ve 2e 2e 2e 2e 211111.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin prováděla hlídka MP Brno hlídkovou činnost na ul. Banskobystrické a při této činnosti si všimla
mladíka, který jel v tramvaji před služebním vozidlem a zjevně uvnitř tramvaje maloval graffity. Hlídka proto tramvaj ihned předjela
a zastavila. Řidiči hlídka vysvětlila, oč se jedná, a mladíka malujícího po zadní části vozu zadržela. Hlídka zjistila totožnost mladíka
a provedla fotodokumentaci celého výtvoru. Protože odstraňování grafitů je dosti nákladná záležitost, vzniklo podezření, že způsobená
škoda bude přinejmenším hraničit s trestným činem. Z toho důvodu hlídka na místo přivolala hlídku policie ČR, která si celou věc
převzala k dalšímu řešení.

Dne 3. 1Dne 3. 1Dne 3. 1Dne 3. 1Dne 3. 111111. 200. 200. 200. 200. 2004 v 4.22 hodin4 v 4.22 hodin4 v 4.22 hodin4 v 4.22 hodin4 v 4.22 hodin byla hlídka vyslána k čerpací stanici pod ul. Bratří Křičků, kde se měl pohybovat podezřelý muž
s osobním vozidlem. Protože na uvedeném místě dochází k častým krádežím v přilehlém pneuservisu, hlídka spěchala na místo.
Po příjezdu hlídka zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě, a proto podezřelého muže vyzvala k prokázání totožnosti a k prokázání
svého vztahu k vozidlu předložením dokladů.
Muž nebyl schopen hlídce prokázat svoji totožnost a ani vlastnický vztah k vozidlu. Hlídce tvrdil, že žádné doklady nemá. Proto
hlídka na místo přivolala policisty ČR a celou věc jim předala k dalšímu prošetření.

Dne 4. 1Dne 4. 1Dne 4. 1Dne 4. 1Dne 4. 111111. 200. 200. 200. 200. 2004 v 23.08 hodin4 v 23.08 hodin4 v 23.08 hodin4 v 23.08 hodin4 v 23.08 hodin byla hlídka MP Brno vyslána na křižovatku ul. Banskobystrická, Hudcova a Palackého tř., kde měl
v čerstvě zatravněném prostoru kolejiště ležet neznámý muž. Hlídka na místě v 23.11 hodin zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě.
Muž byl silně prochladlý a nehýbal se a ani nekomunikoval. Hlídka pojala podezření, že je zraněn, a proto na místo přivolala sanitu
s lékařem. Po příjezdu lékaře se muž probral a začal napadat zdravotnický personál i hlídku strážníků. Z jeho chování bylo zřejmé, že
není zraněn, ale naopak je zcela zdráv, zato však pod vlivem alkoholu více než je zdrávo. Muž neustával v pokusech o fyzické
napadení, a proto hlídka užila hmatů a chvatů sebeobrany a agresivního opilce musela spoutat služebními pouty, protože ve svých
útocích nechtěl přestat. Agresivní opilec proto skončil na protialkoholní záchytné stanici, kde bylo později zjištěno, že se jednalo
o finského turistu, který zjevně podcenil sílu alkoholu. Alkoholový výlet se tak turistovi prodražil o noční ubytování na záchytné
stanici.
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MALÍŘ  POKOJŮ, tel. : 549 27 27 38,  604/
51 87 76.

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

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

MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg.
Medovina, mateří kašička, propolis. Po až
pá 15-18 hod. Svat.Čecha 36, Kr. Pole. Tel.:
549 250 323. Zastávka tram. č. l „Husitská“.

RÁMOVÁNÍ-PASPARTY-REPRODUKCE:
Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165.

MALBY - NÁTĚRY  Onderka. 541 262 997,
604 73 19 18.

AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské,
dámské, v Kr. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130
m od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu
č. 42, 41) ceny: střih + fouk. 200,- Kč, trvalá,
melír, barvení 400,- Kč vše včetně mytí, střih,
foukaná + občerstvení. Tel.: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.

PŘEKLADY z češtiny do němčiny. Tel.: 608
564 003

PRODÁM družstevní garáž v horní části
Renčovy ulice. Tel.: 607 519 630

PEDIKŮRA u Vás doma. Masáž chodidel,
p-schine, franc. lakování. Objednávky na tel.:
603 165 987.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ ul. Uprkova levně
pronajmu. Tel.: 737 850 520

PRONAJMU GARÁŽ pod hřbitovem. Tel.:
541 225 530

INSTALATÉRSKÉ  PRÁCE - kvalitně
objednávky: emko@chello.cz tel: 541 226
839 mobil: 608 10 12 13, 605 246 933.

CHCETE DOBŘE POOBĚDVAT?
V příjemném prostředí, bez čekání, výběr
MENU z 5 druhů jídel (zahrnuje polévku,
jídlo, nápoj a 1x týdně ovoce+zákusek), oběd
lze i odnést v jídlonosiči s sebou, uvítá vás
vstřícný a ochotný personál, přijímáme
i stravenky SODEXHO a EXITGROUP.
Cena MENU je Kč 49,-, provozní doba:
11.30-13.30 hod. PŘIJĎTE K NÁM!
Jídelna v objektu bývalé mateřské školky
v Řečkovicích (autobus č. 42-zastávka
Kronova), Hapalova 22, informace na tel:
723650197.

NABÍZÍM soukromou výuku angličtiny.
Přijdu k vám. Tel. 721 019 018.

GARÁŽ Řečkovice, ul. Terezy Novákové -
pronajmu za 600,- Kč měsíčně. Telefon: 606
223 439.

HLEDÁM  k pronájmu nebytové prostory
k zřízení malého krejčovství. Tel. 604 856
363.

SOLIDNÍ  RK  ZPROSTŘEDKUJE prodej
vaší nemovitosti. Za zrealizovanou zakázku
fin. odměna. Tel. 605 456 484.

www.MAXiM-reality.cz hledá pro konkr.
klienty byty, RD v Brně. Pro prodávající
služby ZDARMA. Tel.: 602/818429.

Kdo poskytne místnost ke cvičení na bicí
soupravě, rovněž provádím výuku, možné
i pro začátečníky, nástroje dovezu. 605 570 645.

DŮM DĚTÍDŮM DĚTÍDŮM DĚTÍDŮM DĚTÍDŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE,A MLÁDEŽE,A MLÁDEŽE,A MLÁDEŽE,A MLÁDEŽE,

JEJEJEJEJEČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 62ČNÁ 26, 621 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO1 00 BRNO
TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFON: 5ON: 5ON: 5ON: 5ON: 5444441 225 231 225 231 225 231 225 231 225 2344444

INFORMUJE:INFORMUJE:INFORMUJE:INFORMUJE:INFORMUJE:
1)1)1)1)1) Klub maminek Vlaštovičky pro
maminky s dětmi probíhá 2 x týdně,
a to v pondělí a úterý v době od 9.00
do 11.30. Další novinkou klubu jsou tzv.
Klubové večery - jednou měsíčně večer.
Zde se bude tvořit, klábosit a odpočívat
bez dětí.

2)2)2)2)2) V Ivanovicích (doprava autobusem
č. 41) se začalo cvičit. Zatím se otevřelo
cvičení rodičů s dětmi - středa v 15.30 -
16.30. Dále se v nejbližší době otevře
kalanetika a zájem je rovněž o hudebně-
pohybovou školičku. Pokud máte
o některou z aktivit zájem, hlaste se
prosím telefonicky na výše uvedeném
telefonním čísle u paní Psotové. Na
cvičení rodičů s dětmi do tělocvičny
„Keramák“ se můžete přijít ve středu
podívat a přihlásit se u paní cvičitelky
Elišky Flekové.

PŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAPŘIPRAVUJEME:VUJEME:VUJEME:VUJEME:VUJEME:
Další výtvarnou dílničku pro děti
a dospělé, která se uskuteční v sobotu
15. nebo 22. ledna. Podrobné informace
budou v DDM začátkem ledna.
Kolektiv pracovníků „Domečku“ přeje
všem svým příznivcům v příštím roce
především pevné zdraví a hodně
životních radostí a úspěchů. Těšíme se
na vás v našich kroužcích, kurzech
a akcích, které pro vás rádi připravujeme.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
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Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky
upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 3. 1. 2005. Zdarma.
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KKKKKOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮ
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
Radeco sRadeco sRadeco sRadeco sRadeco spol. s rpol. s rpol. s rpol. s rpol. s r.o. Stř.o. Stř.o. Stř.o. Stř.o. Střední 400, Morední 400, Morední 400, Morední 400, Morední 400, Moraaaaavvvvvananananany u Bry u Bry u Bry u Bry u Brnanananana
TTTTTel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444447 27 27 27 27 2444444 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: radeco@radeco@radeco@radeco@radeco@radeco-bradeco-bradeco-bradeco-bradeco-brno.czno.czno.czno.czno.cz

TTTTTel./fel./fel./fel./fel./fax.: 5ax.: 5ax.: 5ax.: 5ax.: 5444447 27 27 27 27 2444444 44 44 44 44 4111110, www0, www0, www0, www0, www.r.r.r.r.radeco-bradeco-bradeco-bradeco-bradeco-brno.czno.czno.czno.czno.cz
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CukrCukrCukrCukrCukrárárárárárna, kna, kna, kna, kna, kadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kosmeosmeosmeosmeosmetickýtickýtickýtickýtický
Salon PSalon PSalon PSalon PSalon Pauliauliauliauliauli

KKKKKolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 1
(ar(ar(ar(ar(areál Veál Veál Veál Veál Vyyyyysočina vsočina vsočina vsočina vsočina vedle poedle poedle poedle poedle potrtrtrtrtraaaaavin)vin)vin)vin)vin)

tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 275 175 175 175 175 12222222222

VVVVVám nabízí tám nabízí tám nabízí tám nabízí tám nabízí tytytytytyto službo službo službo službo službyyyyy:::::
----- kkkkkadeřnictvíadeřnictvíadeřnictvíadeřnictvíadeřnictví - dámské, pánské, dětské, svatební

účesy
----- kkkkkosmeosmeosmeosmeosmetiktiktiktiktikaaaaa - hl. čištění, masáže, úprava obočí,

barvení řas a obočí, depilace voskem a líčení
----- pedikúrpedikúrpedikúrpedikúrpedikúraaaaa, reflexní masáže
----- modeláž nehtůmodeláž nehtůmodeláž nehtůmodeláž nehtůmodeláž nehtů, manikúra, parafínové zábaly
----- masážmasážmasážmasážmasážeeeee, klasické, reflexní, baňky
----- soláriumsoláriumsoláriumsoláriumsolárium, vertikální turbo
----- dárdárdárdárdárkkkkkooooový prvý prvý prvý prvý prodeodeodeodeodejjjjj, bižuterie
----- cukrcukrcukrcukrcukrárárárárárna s dětsna s dětsna s dětsna s dětsna s dětským kkým kkým kkým kkým koutkoutkoutkoutkoutkememememem s možností oslav

narozenin

PrPrPrPrProoooovvvvvozní doba:ozní doba:ozní doba:ozní doba:ozní doba: PPPPPo - Páo - Páo - Páo - Páo - Pá 8.00 - 18.00 - 18.00 - 18.00 - 18.00 - 19.009.009.009.009.00
SoSoSoSoSo 9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 18.008.008.008.008.00

!!!V!!!V!!!V!!!V!!!Velké velké velké velké velké vánoční sleánoční sleánoční sleánoční sleánoční slevy!!!vy!!!vy!!!vy!!!vy!!!
Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na vaší návštěvu.


