
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 16.4.2014 proběhlo 175. zasedání 
zastupitelstva 

-starosta seznámil zastupitele, 
že na ÚMČ byla doručena PETICE 
občanů bydlících na ul. Meziboří a 
Půlkrábkova, aby nedošlo k výměně 
stávajícího stožáru za stožár 
osmimetrový s výložníkem 
k chodníčku mezi těmito ulicemi. 
Občané žádají, aby světlo bylo 
decentní a ty, kteří bydlí v přímém 
okolí, neobtěžovalo světelným 
smogem a bylo esteticky přijatelné. 
Jelikož tato PETICE nesplňuje 
všechny náležitosti dle č. 18 Listiny 
základních práv a svobod a zákona č. 
85/1990 Sb. O právu petičním, bude 
s touto peticí postupováno dle zákona 
o obcích a to tím způsobem, že bude 
brána jako stížnost (připomínka). Dále 
byl v této věci předložen návrh 
společnosti Technické sítě Brno, 
akciová společnost s cenovou 
kalkulací v celkové výši 30.823,25 Kč 
+ DPH na zabudování stožáru 
s výložníkem na chodníček mezi 
ulicemi Půlkrábkova a Meziboří.  
Zastupitelstvo rozhodlo přesunout 
tento bod na příští jednání. 

-zastupitelstvo projednalo 
znalecký posudek č. 22/1401/15 o 
zdravotním stavu stromů na náměstí 3. 
května v Brně – Jehnicích. Ze 
znaleckého posudku vyplývá, že až na 
dva jsou stromy v pořádku. Tyto 
stromy doporučil znalec v době 
vegetačního klidu odstranit a nahradit 
novými. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby zajistil pokácení těchto 
dvou stromů v době vegetačního klidu 
a následnou výsadbu nových stromů. 

-starosta seznámil zastupitele 
s výsledkem jednání s náměstkem 
primátora města Brna panem Oliverem 
Pospíšilem v otázce nepřijetí usnesení 
k žádosti o souhlas se žádostí o dotaci 
z prostředků Jihomoravského kraje na 
projektovou dokumentaci k výstavbě 
MŠ v Jehnicích. Starosta po dohodě s 
náměstkem primátora předloží tuto 
žádost znovu a současně s tím bude 
předložena znovu žádost na výstavbu 
školky v Jehnicích s podrobným 
propočtem počtu dětí, které půjdou do 
této školky a následně do školy 
v Jehnicích v následujících letech. 

-kontrolní komise požádala 
zastupitele o přeložení úkolu 
z minulého zasedání zastupitelstva 
týkajícího se posouzení stávajících 
smluv na pronájem prostorů v úřadu 
městské části na 177. zasedání 
zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. 

-zastupitelstvo souhlasí se 
smlouvou a cenovou nabídkou firmy 
JD ROZHLASY s.r.o. na doplnění 
místního rozhlasu na ul. Zámezí a U 
Mostku a nového zesilovače pro 
místní rozhlas v Jehnicích v celkové 
výši 63.635,-Kč včetně DPH a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

-zastupitelstvo souhlasí se 
žádostí o rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2013 MŠ a ZŠ 
Blanenská 1, Brno – Jehnice, tak, jak 
byla předložena ředitelem školy Mgr. 
Kotyzou. 

-zastupitelstvo projednalo a 
bere na vědomí Zprávu o výsledku 
hospodaření městské části Brno – 
Jehnice za rok 2013. 

-zastupitelstvo projednalo 
žádost o nominaci na funkci 
přísedících u Městského soudu v Brně 
a nemá žádný návrh na tuto nominaci. 

-zastupitelstvo nemá žádný 
návrh na změnu obecně závazné 
vyhlášky o regulaci provozu loterií a 
jiných podobných her a stanovení 
opatření k zabezpečení veřejného 
pořádku. 

-zastupitelstvo stanovuje 
počínaje měsícem květen 2013 ceny 
komerční inzerce v Jehnických listech 
následovně: 
- 1/1 strany, rozměr 180 x 270 mm: 
2.400,-Kč 
- 1/2 strany, rozměr 180 x 133 mm: 
1.200,-Kč 
- 1/4 strany, rozměr 180 x 64,5 mm: 
600,-Kč 
- 1/8 strany, rozměr 88 x 64,5 mm: 
300,-Kč 
- 1/16 strany, rozměr 42 x 64,5 mm: 
150,-Kč 
Výše uvedené ceny jsou platné pro 
černobílé vydání Jehnických listů. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Barevné (čtyřbarvotisk) vydání 
Jehnických listů: ceny černobílého 
vydání Jehnických listů, k ceně bude 
účtováno +30%. 
Sleva 30% pro inzerenty se sídlem 
v MČ Brno – Jehnice. 

-zastupitelstvo stanovuje 
počínaje měsícem květen 2013 ceny 
komerčního hlášení v místním 
rozhlase následovně: 
Maximálně 10 řádků textu hlášení 
(písmo Times New Roman, velikost 
12):  100,-Kč 
Uvedená cena je bez DPH. 

-zastupitelstvo projednalo 
cenovou nabídku firmy PŘEMYSL 
VESELÝ stavební a inženýrská 
činnost s.r.o. na provedení asfaltového 
povrchu na místním hřbitově 
v celkové výši 222.023,43 Kč + DPH 
a rozhodlo tento bod přesunout na 
příští jednání a pověřilo starostu 
jednáním s Pohřebnictvím města Brna 
o finanční spoluúčasti. 

-zastupitelstvo projednalo 
cenovou nabídku společnosti Tomovy 
parky – servis s.r.o. na provedení 
pravidelné roční hlavní kontroly 
dětského hřiště na náměstí 3. května 
v Jehnicích na dobu pěti let a rozhodlo 
tento bod přesunout na příští jednání a 
pověřilo tajemníka předložením 
návrhu smlouvy o dílo na provedení 
pravidelné roční hlavní kontroly 
dětského hřiště na náměstí 3. května 
v Jehnicích na dobu pěti let. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
21.05.2014 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V dubnu oslavil své narozeniny pan 
Jan Maťha. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

Volby do Evropského 
parlamentu 
23. a 24. května 2014 
Veškeré informace týkající se voleb do 
Evropského parlamentu jsou 
zveřejněny na našich webových 
stránkách www.brno-jehnice.cz v 
sekci AKTUALITY. 
Cyklistická sezóna se blíží 
BRNO: Pěšky nebo na kole – hlavně 
bezpečně 
 Jaro se blíží a s ním i teplé 
počasí, které láká cyklisty na vyjížďku 
do okolí. Mnozí však netuší, že při 
jízdě na kole se stávají účastníkem 
silničního provozu, proto by se měli 
chovat jako řidiči a dodržovat pravidla 
provozu na pozemních komunikacích. 
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 Nesmíme zapomenut také na 
povinnou výbavu kola a před jízdou 
vždy kolo řádně zkontrolovat. 
Přezkoumáme stav pneumatik, 
funkčnost brzd a řetěze. Důležitou roli 
v bezpečnosti hraje hlavně ochranná 
přilba, kterou je nutné mít nasazenou a 
řádně připevněnou (zabrání 85% úrazů 
hlavy a 88% úrazu mozku). Povinnost 
helmu použít mají děti do 18 let, ale 
doporučujeme ji nosit i osobám 
starším. U cyklistů se zde jedná totiž o 
nejčastější příčinu zranění, či úmrtí.  
 Jak chodci, tak i cyklisté 
zapomínají na správné oblečení 
obohacené na reflexní prvky (reflexní 
prvky jsou pro řidiče viditelné až na 
vzdálenost 200 metrů). Cyklistům 
připomínáme pravidlo „není důležité 
vidět, ale být viděn“. 
 Cyklisté porušují pravidla 
nejvíce v oblastech nerespektování 
dopravních značek a ignorováni 
světelné signalizace, jezdí za snížené 
viditelnosti bez předepsaného 
osvětlení a mají nevyhovující stav 
kola. Cyklista je povinen za snížené 
viditelnosti mít za jízdy světelné 
označení připevněné na kole, kdy 
vpředu je zbarven bílým světlem a 
zadním světlem červené barvy, nebo i 
přerušovaným světlem červené barvy. 
 Se začátkem cyklistické 
sezóny se zde vyskytuje i množství 
krádeží kol. Majitelé by měli dát zřetel 
na zabezpečení a ochranu svého kola 
pomocí kvalitních zámků a vzít se 
sebou veškeré cenné doplňky.  
POZOR: mějte na vědomí, že 
alkohol či omamné látky 
nepožíváme před jízdou, ani během 
ní. Pokud je cyklista pod vlivem 
takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. 
V takovém případě je na něj 
pohlíženo, jako na řidiče motorového 
vozidla.  
(NE) BEZPEČNOST - chodci či 
cyklisté si svoji cestu zpříjemňují 
posloucháním hudby ze sluchátek, ale 
často si neuvědomují, že tím ohrožují 
sebe i ostatní účastníky na silnici. 
 CHODCI A CYKLISTÉ: 
NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - 
NEREAGUJETE NA: 
• Dění ve svém okolí  
• Zvukové signály ostatních účastníků 

silničního provozu - (klakson 
vozidel – cyklistů - motocyklistů, 
hlasové upozornění ostatních 
chodců...)  

• Výstražné signály - (majáky, 
výstražné znamení na železničním 
přejezdu, varovné vyzvánění 
tramvají…)  

• Vozidla kolem sebe  

• Náhle vzniklá nebezpečí:  Vyjíždění 
a couvání vozidel z nečekaných a 
nepřehledných míst 

nprap. Petra Hrazdírová 
Krajské ředitelství policie JmK 

Preventivně informační oddělení 

Sousede, nerušte, nebo Váš byt 
prodám! 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento 
článek směřuje především k těm, kteří 
bydlí ve svých bytech v bytových 
domech. Dovolím si tvrdit, že skoro 
každý bytový dům má svého 
problémového obyvatele. Některým 
stačí domluvit, vysvětlit jim, že jejich 
chování ruší ostatní vlastníky bytů a je 
klid. Ale co když to stačit nebude?  
Je-li některý z vlastníků bytu ve 
Vašem domě původcem odpadu, vody, 
kouře, prachu, plynu, pachu, hluku, 
otřesů, nebo jiných podobných imisí, a 
to v míře nepřiměřené místním 
poměrům, pak můžete při troše 
trpělivosti dosáhnout toho, že byt 
tohoto „rušitele“ bude i proti jeho vůli 
prodán na základě rozhodnutí soudu. 
Výše popsané řešení má oporu v § 
1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zákon zde 
stanoví, že na návrh osoby odpovědné 
za správu domu nebo dotčeného 
vlastníka jednotky může soud nařídit 
prodej jednotky toho vlastníka, který 
porušuje povinnost uloženou mu 
vykonatelným rozhodnutím soudu 
způsobem podstatně omezujícím nebo 
znemožňujícím práva ostatních 
vlastníků jednotek. 
Postup je tedy takový, že nejprve na 
rušitele podáme žalobu, kterou se 
budeme domáhat, aby soud svým 
výrokem zakázal rušiteli závadné 
chování a pokud i poté bude ve svém 
obtěžování v rozporu s výrokem soudu 
pokračovat, pak můžeme soudu 
navrhnout, aby byl jeho byt prodán. 

Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený 
Tel.: 608706372  

e-mail: info@akhubeny.cz 
602 00 Brno, Běhounská 4/20 

Autocentrum K.E.I. radí… 
Proč mýt vůz pravidelně a jakým 
způsobem? 
1. Proč mýt vůz pravidelně? 
* Automobilovému laku a karoserii 
vozu příliš dlouhé období bez mytí 
škodí (nejvíce škodí popílek ve větších 
městech, padající prach, mastná špína 
a ostatní poletující nečistoty 
v ovzduší). 
* Nejde jen o pouhé umytí vozu, ale i 
o následné nanesení ochranného 
vosku, který chrání lak před vnějšími 
vlivy (prach a špína natahují do sebe 
vodu, v zimě i se solí). V těžko 
přístupných místech na voze např. 
podběhy, pod plastovými lemy nebo 

ve spojích karosérie pak při znečištění, 
ve vlhku vzniká nežádoucí koroze. 
Takřka nezbytné je mýt vůz v zimních 
měsících, kdy na karoserii útočí kromě 
soli či vody také štěrk či třeba inverzní 
spad. 
* Pokud je vůz čistý, prodlužuje se 
životnost karoserie vozu.  
* Na zašlý lak, na zaprášený nebo 
znečištěný vůz není hezký pohled a 
ještě se o něj zašpiníte. 
2. Jak často mýt vůz? 
Ideálně byste měli vůz mýt několikrát 
do roka, z toho jednou, hlavně po 
skončení zimního období, by měl být 
využit kvalitnější program, který by 
měl obsahovat navoskování karoserie 
a umytí podvozku.  
3. Jakým způsobem? 
Existují dva způsoby mytí: v 
automyčkách a ruční mytí. V obou 
případech se používají speciální mycí 
prostředky, které vozidlo dokonale 
očistí a ochrání karoserii vozu. Ruční 
mytí je zpravidla šetrnější k laku, ale 
také finančně nákladnější.  
4. Výhody mytí v automyčkách. 
Pro snadnější mytí vozů v automyčce 
doporučujeme, aby každý vůz před 
vlastním mytím (i při ručním mytí) byl 
předmyt vysokotlakým přístrojem 
WAP. Proto je ideální mycí linka s 
obsluhou. Věnujte také pozornost 
vybírání samotného mycího programu. 
S obsluhou se také můžete poradit o 
přípravcích pro ošetření vozidla či o 
dalších příplatkových programech. 
Existují i takové mycí linky, kde Vám 
nabídnou posezení s občerstvením. 
Příště poradíme se zabezpečením 
vozu před krádežemi. 
Nový občanský zákoník v praxi 
S novým občanským zákoníkem 
skončila platnost bodové vyhlášky 
440/2001 Sb. MZ ČR o odškodnění 
bolesti a ztížení společenského 
uplatnění. 1. ledna 2014 tedy 
skončila jasná definice možného 
odškodnění z titulu zákonného 
odpovědnostního pojištění. Určitě to 
pocítí zranění zaměstnanci či 
zraněné osoby v nezaviněných 
dopravních nehodách. Utrpěná 
bolest a z ní plynoucí celoživotní 
následky se poprvé stávají zcela 
individuálním pojmem. V praxi to 
znamená, že výše zákonného 
odškodnění se stává velkou 
neznámou a je pouze na 
poškozeném, jaké zdravotní a 
právní znalosti má a jak je schopen 
je uplatnit a obhájit. Tedy tak, aby 
nepřišel o to, na co má nárok, a 
nespokojil se tak s minimální 
možnou částkou odškodného. Je 
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třeba informovat veřejnost, jaké 
jsou možnosti a případné nároky. 
Dne 14. 4. 2014 byla zveřejněna 
Metodika Nejvyššího soudu 
k náhradě nemajetkové újmy na 
zdraví, která nemá a nemůže mít 
závazný charakter, je však 
pomůckou v naplnění zásady 
slušnosti ve smyslu § 2958 o.z., proto 
ji Nejvyšší soud doporučil soudům. 
Mimosoudní postup pojišťoven tím 
však rozhodně řešen není.  

Pojišťovny jako soukromé 
společnosti, zejména v naší republice 
nemají tendenci vyplatit nic, k čemu 
nejsou donuceny doložením, 
pojmenováním a prokázáním nároků. 
Nepodávají pomocnou ruku zraněným 
a jsou partnerem viníka, chovají se 
tedy tržně. Na jejich postoji nelze 
hledat nic špatného, jsou soukromou 
společností produkující zisky. Platnost 
nového zákoníku je tedy možná 
nevýhoda pro poškozené, oslabené, 
zraněné a neprůbojné, kteří jsou často 
právě paralyzováni škodou na zdraví a 
negativním dopadem událostí na jejich 
život.  

„Široká veřejnost by se 
neměla bát a to, co bylo běžné, 
známé a tabulkové, by měla 
považovat za absolutní minimum, 
kterého musí i bez právních 
zástupců být schopni dosáhnout 
v rámci zákonného odškodnění. 
Nový občanský zákoník pro zraněné 
tedy není žádný strašákem, ale 
vhozenou rukavicí. Musí se jen 
dobře uchopit“ říká specialistka na 
náhradu škody zejména u 
odpovědnostních škod na zdraví 
Romana Ljubasová.   

Dříve se hranice přesně 
definovaná bodovou vyhláškou jen 
těžko překonávala násobením 
dosaženého plnění zdlouhavými 
soudními spory. Jaké nároky u 
pojišťovny uplatníme, nyní závisí na 
tom, jak dobře jsme si vědomi toho, na 
co všechno máme nárok, a především 
na správně připravených podkladech. 
V lepším případě může pomoci 
právník, zde ale můžeme často narazit 
na neznalost ve zdravotní oblasti.    

Romana Ljubasová na 
základě své dlouholeté praxe 
překonává s každým klientem doposud 
neznámé hranice možného 
odškodnění. Pečlivě vyhodnocuje 
dopad škody na zdraví až do 
posledního dne života, a to jak u 
poškozeného, tak u rodinných 
příslušníků. Nebojí se mířit až na 
nejvyšší možné mety, kterými jsou 
limity jednotlivých pojišťoven, a výši 

odškodného sestavuje na základě 
dopadu na každého jednotlivce. 

 Například známým limitem 
tzv. povinného ručení vozidla může 
být 100 milionů na zdraví a 100 
milionů na majetek pro jeden pojistný 
rok na jedno pojištěné vozidlo. 
Z těchto částek se při dopravní nehodě 
uspokojí všechny škody. Zdravotníků, 
policie, hasičů, ušlých výdělků, 
poškozeného oblečení, poškozeného 
vozidla, škody na zdraví až po 
vyplacení nemocenských dávek. U 
škody na zdraví pomáhala, avšak 
omezovala bodová vyhláška (např. 
otřes mozku měl tzv. číslo S060 s 20 
body násobenými 120 Kč). Nyní by 
měla být utrpěná bolest hodnocena 
více subjektivně, někoho hlava bolí 
více a někoho méně. Z toho vyplývá, 
že postižený, který není schopen svoji 
bolest správně pojmenovat a obhájit, 
může skutečně zůstat i bez 
odškodnění. Naopak ten, který 
utrpěnou bolest a stejně tak i následek 
bude umět vyčíslit, zdůvodnit a 
pojmenovat, dojde až za hranice 
známé již neplatné vyhlášky.  

„Je důležité po možných 
nárocích pátrat u každého 
individuálně. Když jsem poprvé 
hospitalizované klientce zajistila 
venčení psa, položila jsem tak 
základ nároků všech budoucích 
poškozených. Při hospitalizaci po 
dobu padesáti dnů včetně lázeňské 
léčby je tento nárok již stejně tak 
důležitý jako všechny ostatní 
nároky. Právní svět tvrdí, že norma 
pro odškodnění na základě nového 
občanského zákoníku bude vznikat 
5 - 7 let. Máme tedy obrovskou 
zodpovědnost vůči naší české 
společnosti tuto normu pozvednout 
co nejvýše, tak jak je to v jiných 
vyspělých zemích,“ říká Romana 
Ljubasová, specialistka na náhradu 
škody zejména u odpovědnostních 
škod na zdraví. 

Marta Částková; Tel.: +420 776 027 272; 
email: martacastkova@gmail.com 

Masarykova univerzita otevírá 
dveře seniorům 

Seniorské vzdělávání má své 
pevné místo na řadě veřejných 
vysokých škol. V současné době 
studuje na univerzitách třetího věku 
(dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské 
populace České republiky (cca 40 000 
osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich 
řady! Vzdělávání v seniorském věku 
napomáhá k udržení kvality života 
přívětivým a důstojným způsobem. 
Základním úkolem U3V je 
zprostředkovat seniorům nové 

poznatky, vědomosti, dovednosti, 
obory a technologie.  Posláním kurzů 
U3V je též stimulace k aktivitě.  

Pilířem Univerzity třetího věku 
na Masarykově univerzitě je 
Všeobecně zaměřený kurz, který trvá 
osm semestrů a je zaměřen na otázky 
zdravého a smysluplného životního 
stylu ve vyšším věku. Na obsahu 
přednášek se podílí všech 9 fakult 
MU.  Dále pořádáme ve spolupráci 
s našimi partnery tři jednoleté kurzy 
nazvané Univerzita třetího věku v 
Moravském zemském muzeu, 
Kulturní dědictví a památková péče 
na jižní Moravě (ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem), G. 
J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve 
spolupráci s Mendelovým muzeem). 
Pro účastníky U3V jsou nad tento 
rámec pořádány tematické krátkodobé 
kurzy zaměřené na informační 
technologie, cizí jazyky, pohybově-
relaxační aktivity, otázky a problémy 
z oblasti humanitních  
i přírodních věd. V programu nechybí 
ani jednodenní exkurze vztahující se 
k obsahu přednášek či tematických 
kurzů.  

Vzdělávání na U3V na 
Masarykově univerzitě má formu 
přednášek, cvičení, seminářů a 
exkurzí, účastníci mohou využívat 
studovny a knihovny. Přednášky trvají 
2 vyučovací hodiny a konají se jednou 
za čtrnáct dnů (od října do května). 
Účastníkem programu U3V může být 
osoba, která dosáhla věku potřebného 
pro přiznání starobního důchodu a má 
úplné středoškolské vzdělání 
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, 
každoročně se hradí pouze zápisné, 
které bylo pro akademický rok 
2014/2015 stanoveno na 800 Kč. 
Absolvent U3V obdrží osvědčení na 
slavnostní promoci.  

Přihlášky budeme přijímat 
osobně (Komenského nám. 2, Brno) 
nebo elektronicky od 5. května 2014. 
Další podrobnosti o Univerzitě třetího 
věku Masarykovy univerzity včetně 
fotografií a videoukázek našich aktivit 
najdete na www.u3v.muni.cz. 
Plasty 
Město Brno rozšiřuje systém sběru 
využitelných složek komunálního 
odpadu. 
Od 1. dubna letošního roku budou 
moci občané města Brna do žlutých 
nebo drátěných nádob odkládat nejen 
PET lahve, nápojové kartony, ale i 
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od 
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spotřebního zboží a další výrobky z 
plastů. Nádoby určené pro sběr 
vyjmenovaných komodit budou 
postupně označeny novými nálepkami, 
na kterých jsou vyobrazeny a slovně 
popsány druhy odpadů, které do 
nádoby patří. 

Ing. Josef Černý, OŽP MMB 

Prodej kompostérů 
Od února tohoto roku mohou občané 
města Brna kupovat dotované 
kompostéry. Brno je svým obyvatelům 
nabízí za poloviční cenu. Chce totiž 
snižovat množství bioodpadu. 
Nabídku koupit si kompostér za nižší 
cenu využilo již přes sto občanů. Na 
internetových stránkách 
www.miniwaste.cz vyplnili webový 
formulář.  Na té samé adrese zjistili, 
kdy se koná školení. Zúčastnili se ho a 
dozvěděli se tam, jak se svým 
kompostérem mají správně nakládat. 
Po absolvování školení, které proběhlo 
v areálu brněnské spalovny, zaplatili 
v hotovosti 790 korun za kompostér o 
objemu 400 litrů a odvezli si ho domů.  
Žádat o zbývajících 400 dotovaných 
kompostérů může jen fyzická osoba 
starší osmnácti  let, která má hlášený 
trvalý pobyt ve městě Brně.  A to 
buďto formou výše zmíněného 
webového formuláře, nebo telefonicky 
prostřednictvím Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna na 
čísle 542 174 552. Obdrženou nádobu 
pak musí umístit u nemovitosti v Brně. 
Kompostování přispívá k ochraně 
životního prostředí. Snižuje se totiž 
množství sváženého komunálního 
odpadu a současně vzniká organické 
hnojivo. To se může využít na zahradě 
nebo i do květináčů. V konečném 
důsledku napomáhá kompostování i ke 
snižování emisí skleníkových plynů, 
protože při procesu dochází k ukládání 
vázaného uhlíku do půdy. 

Odbor životního prostředí Magistrátu města 
Brna 

BRNO – MĚSTO 
UPROSTŘED EVROPY 
STAROBRNO-IGNIS 
BRUNENSIS – 
MEZINÁRODNÍ 
PŘEHLÍDKA OHŇOSTROJŮ 
23. 5. – 22. 6. 2014 
Před prázdninami se v Brně a blízkém 
okolí uskutečňuje pravidelně seriál 
zábavních, kulturních a prezentačních 

festivalových akcí ,,Brno - město 
uprostřed Evropy…“ pod hrady 
Špilberk a Veveří. Největším lákadlem 
je mezinárodní soutěžní přehlídka 
ohňostrojů s hudbou STAROBRNO-
IGNIS BRUNENSIS. 
Nezapomenutelnou pyromuzikálovou 
podívanou během letošního 17. 
ročníku předvedou na hladině 
Brněnské přehrady renomované 
ohňostrojné společnosti z Česka (7.6.), 
Chorvatska (11.6.), Rakouska (14.6.), 
Řecka (18.6.). Přehlídku ohňostrojů 
s hudbou zahájí během akce Hvězdy 
nad Kraví horou (23.5.) úvodní 
ohňostrojné PRELUDE I. ze Špilberku 
pod garancí Městské části Brno-střed. 
Před zahajovací show na přehradě je 
letos zařazeno ohňostrojné PRELUDE 
II.-INTERMEZZO (31.5.) v areálu 
Hněvkovského při Jihobrněnském 
dětském dni pod garancí MČ Brno-jih. 
Ohňostrojnou přehlídku uzavře 
EPILOG, opět z hradu Špilberku 
(21.6.). Zábavní nabídku tradičně oživí 
v DOPRAVNÍ NOSTALGII jízdy 
historických tramvají, trolejbusů a 
autobusů DPMB a TMB v rámci oslav 
145. výročí od zahájení městské 
dopravy v Brně a k 10. výročí 
Integrovaného dopravního systému 
JMK také přehlídka zapojených 
dopravců a jízdy parních vlaků ČD. 
Připraveny jsou další pestré programy 
v centru Brna, ale třeba také soutěž 
mistrů světa v letecké akrobacii na 
brněnském letišti (8.6.), několik  
prezentačních akcí při oslavách 150. 
výročí hasičů v Brně a mezinárodním 
policejním mistrovství v jezdectví 
i další atraktivní pořady.  
Víkendová akce ZÁBAVA POD 
HRADBAMI (20. – 22.6.) nabídne 
návštěvníkům v centru Brna 
na náměstí Svobody veřejné koncerty 
Filharmonie Brno (20.6.), koncert 
Rozhlasového Big Bandu Gustava 
Broma (21.6.) k  90. výročí zahájení 
vysílání Československého rozhlasu 
z brněnského studia. 
Neděle (22.6.) je na nám. Svobody 
věnována výročí brněnských hasičů, 
kteří ve spolupráci HZS JMK, 
SNIP & CO a s dalšími partnery 
připravili unikátní komentované defilé 
historické i současné hasičské techniky 
včetně stříkaček tažených koňmi, 
parních a dalších, dnes unikátních 
prostředků dobové hasící techniky. 

Na finálové festivalové dění navazuje 
přehlídková kulturní nabídka 
v Biskupském dvoře MZM na Zelném 
trhu v seriálu divadelních inscenací 
Městského divadla Brno, kterou večer  
22.6. zahájí premiérové představení 
muzikálu Noc na Karlštejně. A to 
zdaleka není vše. Proto hledejte více 
informací na www.ignisbrunensis.cz a 
sledujte propagaci k festivalům i 
k jednotlivým akcím. 

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. 

Zoo Brno v měsíci květnu: 
Den přírodních věd 
1. květen 2014, 10:00 – 16:00 
Studenti SPŠCH Brno Vás přesvědčí o 
tom, že přírodní vědy nejsou nuda! 
Více informací: Mgr. Jana Galová, 
galova@zoobrno.cz, tel.: 546 432 361 
Zvířátka také nekouří 
17. květen 2014, 11:00 – 16:00 
Zvířátka také nekouří – světový den 
bez tabáku, Brno zdravé město. 
Za nefunkční spotřebič zdarma do 
Zoo 
V sobotu 17. května od 11 do 16 hodin 
se v areálu Zoologické zahrady Brno 
uskuteční zábavný program pro rodiny 
s dětmi s názvem „Zvířátka také 
nekouří“, který pořádá Kancelář Brno-
Zdravé město. Vstupenku na tento den 
zdarma získají ti, kteří s sebou 
přinesou nefunkční elektrospotřebič 
určený k ekologické recyklaci. 
A jaké spotřebiče můžete přinést? 
Vysloužilé nebo nefunkční domácí 
elektrospotřebiče, které se zapojují do 
elektřiny nebo jsou na baterky (fén, 
vysavač, holící strojek, mixér, mobil, 
lednice). Elektrospotřebič musí být 
kompletní a ne částečně demontovaný. 
Myš k PC nebo samostatná nabíječka 
mobilu se za elektrospotřebič 
nepovažuje. Klávesnice k PC bude 
přijata jen s dalším spotřebičem. 
Více informací: Ing. Tomáš Dvořák, 
dvorak@zoobrno.cz, tel.: 546 432 336 
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  
Nebytové prostory v Králově Poli k 
pronájmu od 2.583Kč. 
Srbská 53, bez RK. 
Volejte: 606 534 593. 
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