
Gratulujeme
V prosinci oslavila své narozeniny 

paní Matylda Pohanková.
Jménem celé obce srdečně 

blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let.  Redakce

NEDEJ SE ZMÁST

A znovu, jako každý rok
se zvedni, kupředu vykroč,
nedej se zviklat, nedej se 
zmást a z jednou nastoupené
cesty se nedej zpátky svést
falešnými proroky a
znameními na nebi a
zemi a proto znovu se
vydej na cestu vzhůru do
hor, blíž k oblakům na nebi,
i hvězdám v noci nad hlavou 
zasnub se s modří dálavou,

čeká tě Dědkovská hora
se studánkou na úpatí, 
volá tě Pasecká skála
s borůvčím ve svém podloží
a rozevlátá Havlína
s rosnatkou okrouhlolistou,
i hřeben Babího lomu,
Ostrá horka u Soběšic
a pod ní nad Brnem měsíc,

všude budeš blíže k nebi,
i hvězdám tobě nad hlavou.

A je to krása, která nic
nestojí, než gram námahy
na misce osobních vah
a sil na cestách vzhůru a zpět,
překonej únavu, seber
poslední střepiny sil a jdi,
čeká tě západ slunce nad 
Javořicí, jen jdi stále 
vpřed a neohlížej se zpět
a čistý sníh ti dá svůj třpyt
a slunce bude s tebou snít.

Karel Stránský

Obyvatelé Jehnic,

kteří jsou v důchodovém věku 
a odebírají obědy od pečovatelské 
služby, mají z rozhodnutí zastupi-
telstva MČ Brno – Jehnice nárok na 
slevu na obědy ve výši 12,-Kč/oběd. 
Tento příspěvek bude vyplacen na 
základě dokladu vydaného pečova-
telskou službou, ze kterého je patrno 
počet odebraných obědů v daném 
měsíci. Příspěvek se nevztahuje na 
dopravu obědů strávníkovi.

Mgr. Michal Jedlička
tajemník ÚMČ Brno - Jehnice
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Sportovní hry pro tělesně 
postižené

Dne 18. září se na hřišti u ZŠ 
a MŠ Brno - Jehnice konaly 27. hry 
pro tělesně postižené. Závodníci byli 
z různých stacionářů například, Kyjov, 
Brno-Srdíčko, Brno-Nojmánek, 
Střelice, Uherský Brod, Fryšták, 
Břežany, Víceměřice, Hodonín, 
Zastávka a Brno-Tereza. Hry se 
konaly proto, aby si lidé ze stacionářů 
mohli zasoutěžit, užít si pěkný den 
a podívat se za brány svých stacionářů.

Nejprve se všichni sešli na 
společném zahájení. Rozcvičili se a šli 
k různým stanovištím, kde probíhaly 
jednotlivé soutěžní disciplíny. Tam 
už jsme na ně čekali my, pořadatelé. 
Pomáhali jsme jim vždy, když bylo 
potřeba. Pro všechny bylo nachystané 
i občerstvení. Po soutěžích venku se 
účastníci přesunuli do tělocvičny, kde 
pro ně byl připraven další program. Já 
jako pořadatel jsem se snažila nejen 
pomáhat, jako třeba postavit kuželky, 
když byly shozené, ale i povzbuzovat.

Nakonec bylo vyhlášení vítězů. 
Všem se moc líbil přílet společnosti 
Alfa Helicopter, protože jsme se 
mohli podívat i dovnitř helikoptéry. 
Na fotografiích z téhle akce se mi 
zdálo, že všichni vypadali spokojeně. 
A tak si možná někteří účastníci 
i pořadatelé po čase vzpomenou, že 
v Jehnicích to bylo prima. 

Barbora Pokludová, 5.A

Jehnické sportovní hry

Dne 18. září 2013 proběhly 27. 
sportovní hry mentálně postižených. 
Odehrávaly se na sportovním 
hřišti ZŠ Blanenská 1. Hry se konaly 
proto, aby si postižení zasportovali 
se zábavou. Byly tam tyto týmy: 
Střelice, Břežany, Chvalčov, Uherský 
Brod, Víceměřice, Zastávka, Fryšták, 
Hodonín, Kyjov, Brno Srdíčko, Brno 
Nojmánek, a Brno Tereza.

Ráno kolem 9. hodiny přijeli všichni 
postižení ke škole. Protože bylo 
chladno, začali se pořádně rozcvičovat. 
Poté se začalo pilně sportovat a mě 
zaujaly tyto disciplíny: běh s kroužky 
a kýblem a ještě běhání s kostičkami, 
které bylo jenom pro postižené na 
vozíčku. A potom přiletěl vrtulník 
firmy Alfa Helicopter. Tak se šli 
všichni podívat na tento záchranný 
vrtulník. Následovalo rozdávání 
medailí a nakonec byla diskotéka.

Já jsem se zúčastnil těchto her jako 
pomocný pořadatel. Měl jsem za úkol 
kontrolovat závodníkům stanoviště. 
Docela mě to bavilo.

Hry byly podle mě velmi vydařené 
a myslím si, že se líbily i závodníkům. 
Celé sportovní hry měly určitě přínos 
pro závodníky, školu, Jehnice i pro 
mě. Doufám, že budou závodníci na 
naši školu vzpomínat v dobrém.

Pavel Zima, 5.A

KAUNAS

Jakmile se nám naskytla nabídka 
jet na oslavy města Kaunas do Litvy 
a zatančit tam naše lidové tance, 
nemohly jsme si tuto příležitost 
nechat ujít. Není 
to země, kam 
by jezdil každý, 
proto jsme se 
rozhodli poznat 
něco nového 
a prožít pár 
dní v dobrém 
kolektivu  
a prohloubit tak 
naše vztahy nejen 
mezi sebou, ale 
i mezi ostatními 
účastníky 
zájezdu. 

Cestou do litevského 
města Kaunas jsme se 
stavovali ve Wieliczce, 
kde jsme se zúčastnili 
prohlídky solných 
dolů, která nás zaujala 
především svou rozleh-
lostí. Další zajímavou 
zastávkou bylo nádher-
né historické centrum 
Krakowa a jeho večerní 
prohlídka.

Samotná cesta do 
Litvy byla poměrně 
dlouhá, nicméně jsme 
si krátili čas zpíváním, 
povídáním různých 
historek a vtipů nebo 
také sledováním filmů. 

Po příjezdu do 
Kaunasu nás čekalo 
milé přivítání od 
hostitelů v podobě 
zpěvu, výborného 
místního jídla a pití 
a přátelských úsměvů. 
Zvláště pak nás 

překvapila přívětivost a dobrá 
nálada místních obyvatel, s jakou 

nás přijali. 
Průvodkyni nám dělala paní 

Liukrecija, starostka městské části 
Aleksotas, se kterou jsme se zúčast-
nili i jedné z mnoha místních svateb. 
Byli jsme zaskočeni velmi krátkým 
průběhem obřadu, který v naší zemi 
není zvykem. Další zajímavostí, 
kterou jsme v tomto krásném městě 
navštívili, byla místní filharmonie 
s překrásnými prostory a likérka, 
kde jsme byli seznámeni s historií 
továrny, výrobou lihovin a okusili 
jsme i degustaci. 

Oslavy města se konaly v parku, 
který byl přímo botanickou oázou. 
Ozdobou slavností byly také dámy 

Hry

Helicoptr

Stárci v Kaunasu
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v přepychových kloboucích nebo 
národních krojích a pánové ve fraku. 
Jedním z bodů velmi pestrého pro-
gramu bylo i naše vystoupení stárků 
v jehnických krojích, které vzbudilo 
u místních obyvatel velký aplaus. 
Po skončení programu následoval 
večírek s hostiteli, který trval do 
pozdních hodin. 

Těsně před odjezdem domů nás 
čekalo ještě jedno vystoupení v krojích 
pro primátora města na místní radnici. 
Poté jsme se rozloučili s našimi přáteli 
a vyrazili na dlouhou cestu do Jehnic.

Co říci závěrem? Bez ohledu na 
věk či národnost jsme nabyli nových 
přátelství a zážitků, na které se nedá 
zapomenout.

Martina Partyková

Cesta našich občanů 
do Kaunasu po třetí?

Na začátku bylo pozvání paní 
starostky Aleksotas Liukrecije Navic
kieně na jejich slavnosti ve dnech 14. 
a 15. 9. 2013.

Plán cesty byl díky CK Jitka Říhová 
doplněn o zastávky v Polsku.

První zastávka byla ve Wieličce, kde 
jsme sfárali do solného dolu a potom 
přerušili cestu v Krakově. Ten se nám 
díky pěknému počasí představil v celé 
své kráse a každý si mohl po společné 
prohlídce hradu a starého města 
najít ,,svoji“ hospůdku či kavárničku 
a ochutnat polské speciality.

Cesta  do Kaunasu trvala dlouho, 
ale naši hostitelé nás opět nezklamali 
a trpělivě čekali do večerních hodin 
v čele s paní starostkou před kulturním 
domem s hudbou, zákusky a přípitkem.

Po ubytování v příjemném hotelu 
v centru města, slavnostní večeři 
a noční procházce pěší zónou nás 
čekala klidná noc.

V sobotu ráno jsme si s paní starost-
kou prohlédli starou část Kaunasu ze 

země i z věže, jako diváci jsme 
se při prohlídce Staré radnice 
podívali i na svatební obřad 
a po tradičním litevském 
obědě nás čekala prohlídka 
budovy filharmonie. Zbytek 
dne každý strávil podle svého 
uvážení.

Neděle začala prohlídkou 
místní „likérky“, kde nám 
připravili hostitelé i degustaci 
s hodnocením zajímavých 
vzorků a pak nás čekalo 

odpoledne ve venkovních prostorách 
botanické zahrady, kde probíhaly tra-
diční oslavy městské části Aleksotas.

Na podiu se střídaly vystoupení 
a projevy vážné, oficiální i ty v od-
lehčeném duchu - například soutěž 
o nejzajímavější klobouk, vystupovali 
soubory a zpěváci vážné i populární 
hudby, střílelo se s kanónu, z letadla 
se sypal „cukrový déšť“ pro děti.

Jako zlatý hřeb programu vystoupili 
dvakrát naši stárci a zatančili s vel-
kým úspěchem postupně Moravskou 
a Hanáckou besedu a jako poděkování za 
milé přijetí jsme pohostili diváky morav-
ským vínem a koláči - chutnalo jim!

Velmi srdečně byla také přijata 
zdravice našeho starosty pana Šichy, 
který už má v Aleksotas mnoho 
příznivců a přátel.

Po programu a občerstvení se 
rozběhla volná zábava a opět jsme se 
přesvědčili, že ne „seveřané“, ale my 
jsme zbytečně zdrženliví, stydliví, 
„studení“.

V pondělí ráno jsme byli pozváni 
jako diváci jednání na radnici a náš 
pan starosta zde přednesl krátký 
pozdravný projev a pozval 
občany Alexotas a především paní 
starostku  do Brna na oslavy 20. 
výročí podepsání partnerské dohody 
mezi městy Kaunasem a Brnem.

Naši stárci zatančili zastupitelům 
ukázku z Besedy a pohostili je vínem.

Po velmi srdečném rozloučení s naši-
mi přáteli jsme zamířili k domovu.

Zastávka na zpáteční cestě v oblasti 
mazurských jezer byla příjemná, 
i když padla sem tam kapka deště. 
Projeli jsme se lodí ve stopách cesty 
papeže Jana Pavla II. a po noclehu 
v příjemném penzionu jsme v úterý 
večer šťastně dorazili domů.

Před cestou do Litvy jsem se 
domnívala, a jistě ne sama, že jde 
o malou, málo známou a bezvýznam-
nou zemičku. Mýlila jsem se. Podělím 

se s vámi o několik zajímavostí, na 
něž jsem v literatuře narazila:
- první diplomatické vztahy s litev-

ským velkoknížetem Vytautasem na-
vázal již král Karel IV.

- česká vojska, mezi kterými byly 
i oddíly pod vedením Jana Žižky, se 
zúčastnila jako součást polsko-
litevských vojsk bitvy u Grunwaldu,

- Jan Hus zřídil na pražské univerzi-
tě litevské kolegium

- český král Vladislav Jagellonský 
pocházel z litevsko-polského rodu. 
Jagellonci ovládli v 15. století vel-
kou část střední Evropy od Baltu 
až k Černému moři

- roku 1644 navštívil Litvu 
J. A. Komenský

- F. L. Čelakovský se učil litevsky
- T. G. Masaryk si dopisoval s litev-

ským politikem Šliupasem a tak 
bychom mohli pokračovat.

Na závěr mi dovolte krátké zhod-
nocení.

Myslím, že naše ,,mise“ 
v Kaunasu byla úspěšná. Velmi 
profesionálně vystupoval náš starosta 
pan Václav Šicha, všichni účastníci 
zájezdu se snažili dobře reprezentovat 
Brno i Jehnice a zvláště velkou 
pochvalu zaslouží naši stárci.

Jana Rašovská

Vánoční strom

Ve středu 4. 12. v podvečer proběhlo 
na Náměstí 3. května, tradiční, slav-
nostní rozsvěcení vánočního stromu 
s kulturním programem pěveckého 
sboru žáků naší základní školy. Letos 
bohužel bez sněhové pokrývky.

Naše delegace v Kaunasu

Vánoční strom
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Běh o pohár Jehnic - běh 
17. listopadu

17. 11. 2013 se tradičně konal další 
ročník tohoto běhu. Letos byl opět 
součástí Brněnského běžeckého 
poháru a Přeboru studentů a pedagogů 
Vysokých škol města Brna. Za krásného 
počasí se této akce zúčastnilo přes tisíc 
sportovců.

Adventní koncert

V pátek 6. 12. proběhl v tělocvičně 
naší školy Adventní koncert pro 126 
strun. Na úvod zazpíval sbor dětí jeh-
nické základní školy a pak již proběhl 
koncert v podání Broňky Schoříkové 
(cimbál, zpěv) a Vladislava Bláhy 
(kytara). Netradiční spojení nástrojů 
při interpretaci klasických děl i koled 
nechalo na přítomných posluchačích 
hluboký dojem. Litovat může jen 

ten, kdo nepřišel, protože 
celý koncert byl opravdu 
nevšedním zážitkem.

Jehnický klub důchodců

Také v uplynulém roce 
se snažil Klub důchodců 
o zpříjemnění chvilek 
v životě našich starších spo-
luobčanů. Známkou toho, 
že se to alespoň částečně 
dařilo, může být, mimo jiné 
i to, že o naše setkávání, 

různé akce i zájezdy, je rostoucí zájem.
Na pravidelné schůzky bývala volena 

zajímavá a poučná témata a výběr 
přednášejících event. besedujících, byl 
přínosem pro přítomné.

Z těchto programů můžeme 
vyzvednout např. besedy zaměřené na 
zdravou výživu ve vztahu k jednotlivým 
chorobám, dále pak navazující na 
léky a lékové politice, programy 
na trénování paměti. Také beseda 
o používání ubrousků při stolování, 

doplněná ukázkami jejich 
skládání do různých podob, 
včetně toho, že každý z nás 
se aktivně zapojil do těchto 
„skládaček“, byla velmi 
příznivě přijata. Nechyběly 
ani programy s tematikou 
cestovatelskou (přednáška 
cykloturisty o jeho cestě po 
Islandu a zajímavá beseda 
s účastníky zájezdu do 
Litvy).

Mimo akcí na společných 
setkáních býval také 
zájem o společné návštěvy 
brněnských výstav, 
například Symfonie kabelek 
a Kouzelný svět bižuterie, 
filmového i divadelního 
představení – Babovřesky, 
Dokonalá svatba.

Ze společných vycházek 
můžeme uvést jarní výlet 
na Kamenný Vrch, kde byly 
v plném rozkvětu koniklece 
a vycházku do okolí, Jehnic 
zakončenou opékáním špe-
káčků. Zajímavá také byla 

exkurze do brněnské spalovny 
komunálního odpadu a prohlídka 
brněnských památek doprovázená 
výkladem.

Jednodenní zájezdy také patřily 
k oblíbeným akcím Klubu důchodců. 
Cíle a obsah zájezdů byly vybírány 
s ohledem na to, aby se neopakovaly 
a přinášely nové poznatky. Výjimkou 
bývá zájezd do slovenských nebo ma-
ďarských lázní, kam se každým rokem 

pořádá jeden ze zájezdů. Druhý zájezd 
byl na krokodýlí farmu do Karlova, 
ke Střipskému mlýnu v Ivančicích, na 
Rosa Coeli v Dolních Kounicích a na 
závěr do vinného sklípku v Blučině. 
Třetí letošní zájezd jsme spojili s exkur-
zí do vodní elektrárny Dlouhé Stráně 
v Jeseníkách a Karlovy Studánky.

Klub důchodců působí v Jehnicích 
již devátý rok a jeho počet členů se po-
někud mění. Našich akcí se zúčastňují 
i noví členové, ale také, bohužel, nás 
nenávratně opouštějí ti, kteří s námi 
dlouho prožívali společné chvíle.

Předpokládáme, že i v následujícím 
roce budeme v naší činnosti, která má 
již nádech téměř tradice, pokračovat 
tak, aby naplňovala očekávání našich 
starších spoluobčanů.

Za Klub důchodců: Miroslav Polák

Škoda způsobená psem, krávou 
či pštrosem – existuje rozdíl?

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se podíváme 

na vliv nového občanského zákoníku 
na život se zvířaty, a to především 
s těmi domácím. Problematika zvířat 
je velmi široká, my se zde zaměříme 
na odpovědnost za škodu způsobenou 
zvířaty, odpovědnost za jejich chování 
a následky jimi způsobené.

Nový občanský zákoník přináší 
jednu ve společnosti již opakovaně dis-
kutovanou novinku. Zvíře již nebude 
věc, ale i sám zákon nově chápe zvíře 
jako zvíře. Co taková změna přináší ve 
vztahu k nám, vlastníkům zvířat?

Praktické důsledky nového zákona 
si ukážeme na reálném příkladu. 
Uteče-li pes či kráva svému majiteli 
a způsobí škodu na zdraví člověka, na 
automobilu souseda, zahrádce či na 
autobusové zastávce, pak se podle do-
savadního občanského zákoníku bude 
zkoumat a prokazovat, kdo za takovou 
škodu může, kdo způsobil útěk psa ze 
zahrady či krávy z ohrady. Vlastník 
zvířete se bude moci zcela či alespoň 
částečně „vyvinit“, tedy prokázat, že 
učinil veškerá rozumně požadovatelná 
opatření, aby se škoda nenastala, tedy 
„že za to nemůže.“ 

Naproti tomu za účinnosti nového 
občanského zákoníku taková možnost 
vyvinění nebude. Vlastník psa 
bude za škodu jím způsobenou 
odpovídat vždy, a to bez ohledu na 
učiněná opatření nebo námitku, že 
„za to nemůže.“ V případě psa se jedná 
o absolutní odpovědnost, které se 
vlastník nijak nezprostí, a to skutečně 

Sbor dětí z naší základní školy

Broňka Schoříková a Vladislav Bláha
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zahradě i majitel slepeckého psa mají 
jiné postavení. Pštros je sice zvíře 
chované hospodářským způsobem, ale 
podle zákona bude majitel odpovídat 
vždy a za vše. Za psa či kočku bude 
majitel rovněž odpovídat jako za 
nehospodářská zvířata vždy a za vše. 
Pouze majitelé krávy či slepeckého psa 
mají možnost se za určitých podmínek 
zbavit odpovědnosti, když prokáží, 
že „udělali vše, co mohli“, aby škoda 
nevznikla.

Lze tedy shrnout, že nově bude 
odpovídat každý majitel zvířete za 
veškeré následky zvířaty způsobené, 
pouze u domácích hospodářsky vyu-
žívaných zvířat či zvířat pomocníků 
postižených je možnost zbavit se 
odpovědnosti.

Mimo uvedenou obecnou úpravu 
v novém občanském zákoníku je třeba 
dále mít na paměti, že určité zvláštní 
případy náhrady škody způsobené 
například zvlášť chráněnými živočichy 
upravují speciální zákony.

O vlivu náhody na vznik škody 
a dalších zajímavostech nového občan-
ského zákoníku si povíme v příštích 
dílech tohoto právního seriálu.

ani poukazem na to, že díru do plotu 
udělal blesk či povodeň, s čímž vlastník 
nemohl počítat. Každý majitel psa či 
jiného domácího zvířete by měl být za 
účinnosti nového občanského zákoníku 
o to více ve střehu a lze jen doporučit, 
aby se zvíře v žádném okamžiku 
neztratilo majiteli z dohledu.

Rozdíl však nastane, způsobí-li tako-
vou škodu kráva či slepecký pes. Nový 
občanský zákoník krávu posuzuje jako 
domácí zvíře, které slouží vlastníku 
k výkonu povolání, výdělečné čin-
nosti či obživě, a slepeckého psa jako 
pomocníka pro osoby se zdravotním 
postižením.

V takovém případě, když škodu na 
sousední zahrádce způsobí kráva, která 
utekla z ohrady, se majitel krávy zprostí 
povinnosti k náhradě škody vzniklé 
na zahrádce, pokud prokáže, že 
nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo 
že by škoda vznikla i při vynaložení 
potřebné pečlivosti.

Jak si takovou „potřebnou pečlivost“ 
představit? Například tak, že krávy 
budou v oplocené ohradě bez mezer 
v plotě, plot bude dostatečně pevný, 
statný a vysoký, součástí plotu bude 
elektrické vedení, brána bude zavřená, 
uzamčená a dostatečně bytelná. 
Pokud i přesto, že majitel zabezpečil 
všechna tato a další pečlivá opatření 
proti úniku krávy mimo ohradu, kráva 
unikne, zbourá sousední plot a podupe 
zahrádku, bude mít majitel možnost 

zprostit se odpovědnosti za škodu na 
sousedním plotě a zahrádce. 

Jako příčinu takového útěku krávy 
si lze představit dříve zmiňovaný úder 
blesku do ohrady či povodeň, která by 
pečlivé zabezpečení ohrady poškodila 
bez ohledu na snahu majitele.

Nový občanský zákoník však 
takovou možnost zbavení se odpo-
vědnosti za škodu umožňuje pouze ve 
vztahu k domácím zvířatům sloužícím 
k obživě či jiným činnostem dle ust. § 
2934 nového občanského zákoníku. 
Autoři zákona tímto poukazují na větší 
společenský zájem na hospodářských 
domácích zvířatech oproti psovi, kočce 
a jiným domácím zvířatům, která slou-
ží vlastníkovi pouze k jeho potěšení 
a jako společníci.

Zde je pak otázkou, zda budeme 
s takovým tvrzením souhlasit či 
nikoliv, avšak litera zákona je striktní 
a určitá. 

Zda se jedná o domácí zvíře, 
napoví důvodová zpráva k novému 
občanskému zákoníku: „Domácí jsou 
podle soukromoprávního pojímání ta 
zvířata, jejichž druh žije s člověkem buď 
bezvýjimečně, anebo z převážné části. 
Existence pštrosích nebo krokodýlích farem 
tedy nemění nic na tom, že pštros i kro-
kodýl je z hlediska občanského zákoníku 
divoké zvíře.“

Zde tedy vidíme, že chovatel 
pštrosa na pštrosí farmě, chovatel 
krav v kravíně, chovatel psa na 

Autor: Ondřej Kunze 4.třída
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Bezpečné vánoční nákupy aneb 
nedejte šanci zlodějům

První adventní neděle je za dveřmi. 
Lidé začínají vybírat dárky pro své 
blízké a nevěnují pozornost svým 
osobním věcem a zapomínají na to, že 
vánoční čas nese s sebou i svá rizika.

V dopravních prostředcích, obchod-
ních domech nebo na přeplněných 
ulicích či tržištích se mohou stát leh-
kou obětí různých kapsářů či zlodějů. 
Kapsáři využívají nepozornosti lidí. 
Ztráta peněz není jediným důsledkem 
neopatrnosti. Občané mohou přijít 
o doklady, kreditní karty či klíče od 
bytu, auta nebo o jiné cennosti. 

Policie má pro Vás několik rad, 
jak se nestát obětí zlodějů a jiných 
nepoctivců:

svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí ¾
peněženku a doklady noste odděleně,  ¾
nenoste u sebe větší finanční hotovost
tašky s penězi a cennostmi nenoste  ¾
na zádech, v bočních kapsách 
oděvů a batohů
ženy – věnujte pozornost svým  ¾
kabelkám, kontrolujte, zda jsou uza-
vřené, nenechávejte peněženku a jiné 
cennosti navrchu tašek či kabelek
muži – peníze a kreditní ukládejte  ¾
do vnitřních kapes
při nakupování neukládejte své  ¾
kabelky, tašky, batohy a jiná příruč-
ní zavazadla do nákupních vozíků
bezpečnostní kód k platební kartě  ¾
(PIN) pokud si jej nepamatujete, 
noste odděleně od karty, v případě 
odcizení platební karty ihned 
zablokujte účet
dostanete-li se do tlačenice, věnujte  ¾
zvýšenou pozornost svému okolí 
a své věci dobře střežte

Také nezapomínejte, že „Auto není 
trezor“, nenechávejte na sedadlech ani 
odkládacích plochách vozidla žádné 
cenné věci, zejména kabelky, kufříky 
a jiná zavazadla, mobilní telefony, 
fotoaparáty, notebooky, videokamery, 
doklady od vozidla či jiné osobní věci.

Zdánlivě bezcenná věci může 
pachatele nalákat. I vánoční dárky, 
které jste zakoupili, mohou přilákat 
nenechavce. Zlodějům stačím pár 
vteřin, proto vůz vždy zamykejte, 
např. při placení na čerpacích stani-
cích nebo nakládání nákupu do vozu 
neodkládejte kabelku!!!

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK

Preventivně informační oddělení

Digibooks má už více než 
70 000 publikací pro zrakově 
postižené

S velikým potěšením oznamujeme 
že v digitální knihovně pro nevido-
mé Digibooks (www.digibooks.sk) 
spravovaná občanským sdružením 
Infoblind se sídlem v Bratislavě dne 
31. 10. 2013 byla úspěšně zpracována 
a zpřístupněna v pořadí již 70 000. 
publikace. Jedná se o časopis Vesmír 
č. 10 z roku 2010. V čase oslav 
jubilea 10 let působení sdružení je 
to nádherným dárkem. Digitální 
knihovna pro nevidomé Digibooks 
již od konce roku 2003 představuje 
významnou iniciativu v oblasti 
přístupnosti informací pro občany 
s těžkým zrakovým postižením, 
otevřená pro členstvo tak občanů 
Slovenské jako i České republiky.

Zpravodaj naši městské části 
už dlouhodobě nachází své místo 
v této knihovně pro čtenáře. Aj čísla 
letošních přírůstku do knihovny 

Informace o škole i zápisu najdete na www.zsdidak  s.cz 
nebo Vám je ráda poskytne Mgr. Alena Hronová, 

tel.: 725 694 926, e-mail: zs@didak  s.cz.

Vás srdečně zve na zápisy prvňáčků 
do nově otevřené soukromé základní školy v Brně 

a dětí do nově otevřené soukromé mateřské školy v Brně.
Termín zápisu: 7. a 8. února 2014,

případně dle domluvy.

Pod záštitou nakladatelství pedagogické literatury 
DIDAKTIS spol. s r. o., ve spolupráci s odborníky z oboru 

psychologie, pedagogiky, volného času a dalších.

Neváhejte si domluvit individuální schůzku v budově 
Základní a Mateřské školy DIDAKTIS na adrese Mlýnská 225/44, Brno.

ukazují mimořádné výsledky. Prvý 
kvartál skončil s novým kvartálním 
rekordem – 5 143 publikací. Prvé 
pololetí skončilo s rekordním polole-
tým výsledkem – 7 052 publikací. 
22. září byla zařazena v pořadí 
10,000 publikace za tento rok a dnes 
jsme velice blízko od dosažení 
rekordního ročního přírůstku z roku 
2010 (12 166). Tyhle mimořádné 
úspěšné výsledky jsou ukázkou 
poctivé každodenní intenzivní práce, 
komunikace s vydavateli a autory, 
obětavosti, ochoty dobročinně pomo-
ci a tým napomáhat pro zlepšování 
příležitostí pro občany s těžkým 
zrakovým postižením. Je to projevem 
důvěry, ochoty a poctivé práce všech 
lidí, kteří se na tomto úspěchu 
zasloužili. Osobitně je potřeba podě-
kovat všem dárcům, dobrodincům, 
za každou pomoc, kterou projevili 
pro realizaci skvělé věci oceňované 
stovkami spokojných čitatelů. V pří-
padě zájmu o spolupráci se ozvěte na 
adrese robov@digibooks.sk.
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Nakrmho.cz

Vše pro Vaše zvířecí kamarády a ještě něco navíc…
SLUNEČNICE od 15 Kč/kg
Králíci - granule od 11 Kč/kg, oves. vločky, ječmen…
Drůbež – směsi od 11 Kč/kg, granule, vitamíny, pšenice…
Prasata – krmivo, šroty, vitamíny…
Koně – krmivo, pochoutky, vitamíny…
Hnojiva – koňský, slepičí, cererit, NPK…
Substráty – rašelina, trávníkový, zahradnický… 
Psi – granule, mraž. maso, konzervy, pochoutky…
Kočky – granule, steliva, pamlsky, kapsičky…
Exoti – krmivo, směsi, doplňky…
Hlodavci – krmivo, směsi, pochoutky…
Lesní zvěř – krmivo, daněk, mufl on, zajíc…
Pro rybáře – šroty, kukuřice, rybí moučka…
Pro holuby – směsi, vitamíny...
Rozvoz k Vám zdarma.
Prodejna: Krmivo a krmné směsi
Pražská 58a, Brno-Bosonohy
Tel. 604 756 598, 732 2595
www.nakrmho.cz 
email:obchod@nakrmho.cz

    
 

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, 
radiátorů, oken, fasád aj. 

Tel.: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz Brno-JEHNICE a okolí.

Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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Lekce 1 - proteiny 
Lekce 2 -  
Lekce 3 - co je to  
                 
Lekce 4 -  
Lekce 5 -  
Lekce 6 -  
                 
Lekce 7 -  

Lekce 8  -                             
                  
Lekce 9  -  
Lekce 10 -  
Lekce 11 -  
Lekce 12 -  
                    
                 -  
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