HLUBOKÉ LESY
K JIMRAMOVU
Chaloupka k šípku přitisknutá
není ji vidět, neslyšet hlas
a větev šípku k zemi hnutá
přikrývá broučky a také nás,
Všechny cesty jdou k Jimramovu
se strání dolů, tam k řece až,
a všechny vedou ku domovu
i ty tu svoji pokaždé važ.
Betlémsky jasně okna svítí
z každého čistá vychází zář,
všechny nás pojí klubko nití
ať vzdáleni jsme, či tváří v tvář.
Ať staří jsme, či ještě mladí
berem’ pohádky, chceme si hrát,
bolest a strach odevždy vadí,
život tragicky nemá se brát.
Vzadu za šípkem sedmikrásky,
bílé s růžovým okrajem,
vidím a slyším dětské hlásky,
tak ještě si spolu zahrajem’ –
na slepou bábu, na vodníky,
tak jako kdysi hráli jsme si,
struhy změnili za rybníky…
to dětství naše, kde jsi – kdesi…
… tam někde k šípku přitisknuté,
schoulené pod hustým maliním
a vlhkým chladem k pláči hnuté,
proč takto tě vidím – cožpak vím!?
Hluboké lesy k Jimramovu,
svatojanských broučků chaloupky,
jsou dny a vracím se k vám znovu
s touhou potěšit se z pohádky.
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 18. 2. 2015 proběhlo
185. zasedání zastupitelstva

- starosta seznámil zastupitele
s mailem manželů Šimonovských,
kde apelují na zastupitelstvo, aby
neměnilo pálící dny v naší městské
části a aby tyto zůstaly tak, jak jsou.
- Ing. Hudec vznesl dotaz, jak je
to se zabezpečením školy a uzamykáním hlavního vchodu v době
vyučování. Starosta informoval,
že dle sdělení ředitele školy a jeho
osobní zkušenosti se hlavní vchod

do školy skutečně zamyká a po
zazvonění na příslušný zvonek je
návštěvník vpuštěn pracovníkem
školy.
- starosta seznámil zastupitele
dopisem společnosti KORDIS
JMK, a.s., která se na nás obrátila
s dotazem na naše návrhy na změnu
v MHD v naší městské části.
Zastupitelstvo bude požadovat,
aby alespoň jedenkráte za hodinu

zajížděla linka č. 70 k nákupnímu
centru GLOBUS a zpět bez finanční spoluúčasti MČ Brno – Jehnice.
- zastupitelstvo bere na vědomí
zprávy kontrolního a finančního
výboru.
- pan Pernica za kulturní komisi
poděkoval hasičům za udržování
tradice „Jehnických ostatků“, které
proběhly bez finanční spoluúčasti
ÚMČ Jehnice, seznámil zastupitelstvo o schůzce mezi Kulturní komisí
a SRPŠ dne 14. 2. 2015 k pořádání
plesu školy, sdělil zastupitelstvu
vydání finančních prostředků ve výši
600,– Kč na koupi CD „Slezská beseda“ a 3.600,– Kč + DPH na vyrobení
dvou stojanů na kroje, zastupitelstvo
bere tyto výdaje z oddílu rozpočtu
kulturní komise na vědomí, dále sdělil zastupitelstvu termín Jehnických
hodů na víkend 4. – 6. 9. 2015.
- zastupitelstvo přebírá záštitu
nad oslavami výročí 120 let ZŠ
v Jehnicích a podpoří následující
akce:
a) Den otevřených dveří pořádaných
ZŠ a MŠ Blanenská 1 v červnu
2015, návrh programu a požadavek na finanční zabezpečení
předloží ředitel školy
b) Doprovodné akce k oslavám
výročí 120 let ZŠ v Jehnicích
v rámci Jehnických hodů (výstavy
o historii školy atd.) – pořádá
kulturní komise ZMČ
c) Uspořádání slavnostního koncertu ve výroční den 120 let otevření
základní školy, tj. 24. 11. 2015
– pořádá kulturní komise ZMČ
- zastupitelstvo projednalo Žádost
o stanovisko ke stavebním úpravám
k dodatečnému povolení stavby
č.e. 15 na p.č. 530/2 a 530/1 k.ú.
Jehnice a jejímu povolení užívání na
dobu dočasnou pět let stavebníka
Jitky Čermákové a nepřijalo k této
žádosti žádné usnesení.
- zastupitelstvo nevydává žádné
stanovisko k Územnímu rozhodnutí
č. 88 na umístění stavby RD na
p.č. 243, k.ú. Jehnice a pověřuje
starostu zpětvzetím odvolání proti
územnímu rozhodnutí č. 88.
- zastupitelstvo neschvaluje
požadavek Občanského sdružení

LUNGTA na vyvěšení a zakoupení
Tibetské vlajky dne 10. 3. 2015.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou
nabídku na výrobu tabule Zákaz
vstupu se psy a automatické zavírání
vstupu na dětské hřiště. Nabídku
na realizaci označení zastávky
MHD a dopravní značení MČ
Jehnice zastupitelstvo odkládá na
příští jednání a pověřuje tajemníka
zajištěním vypracování nové cenové
nabídky na označení MČ Jehnice,
kde bude mimo znaku také uveden
název MČ a název městských částí
partnerských měst. Dále pověřuje
tajemníka zajištěním cenové nabídky
na vytvoření veřejné plakátovací plochy na zastávkách MHD v Jehnicích
formou plechové části zastávky.
- zastupitelstvo projednalo výběr
pojišťovny na skupinové pojištění
členů JSDH Brno – Jehnice (trvalé
následky, úmrtí) a rozhodlo odložit
tento bod na příští jednání ZMČ
a pověřilo Ing. Hudce zajištěním
nabídky na pojištění u Hasičské
vzájemné pojišťovny v termínu do
11. 3. 2015.
- zastupitelstvo schvaluje žádost
o rozdělení hospodářského výsledku
MŠ a ZŠ Blanenská 1, Brno –
Jehnice za rok 2014
- zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet (výsledek hospodaření)
a účetní závěrku roku 2014 ÚMČ
Brno – Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje doplnění
MČ Brno – Jehnice mezi městské
části města Brna, kde jsou zakázány
loterie a jiné podobné hry dle článku 3 odstavce 3 Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení
veřejného pořádku vč. novel.
- zastupitelstvo schvaluje cenu
za vypracování studie ZŠ Jehnice
– půdní vestavba v celkové výši
19.360,– Kč vč. DPH a nesouhlasí
s pokračováním zpracovávání projektové dokumentace pro stavební
povolení a zadávací dokumentace
stavby na výše uvedenou akci.
- zastupitelstvo souhlasí se stavbou
garáže p.č. 206/1 a 206/3 k.ú.
Jehnice
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- zastupitelstvo souhlasí se
změnou Nájemní smlouvy mezi
MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol
Ořešín, o.s, schvaluje dodatek č.
2 k Nájemní smlouvě o nájmu
části budov na dobu určitou ze
dne 24. 9. 2014 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
- zastupitelstvo Jehnice projednalo
podnět MMB OŽP na spalování
suchých rostlinných materiálů, které
jsou obsahem OZP SMB č. 21/2011
ve znění OZV č. 2/2013 a 14/2013
a nepožaduje provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, v platném
znění, a podmínky pro spalování
suchých rostlinných materiálů
pro MČ Brno – Jehnice, uvedené
v příloze OZV č. 21/2011, v platném
znění, zůstávají i nadále v platnosti.
- zastupitelstvo deleguje jako
svého zástupce do Výboru pro
městské části a obvody statutárních měst Svazu měst a obcí
České republiky pana Václava
Šichu, aby v nich hájil zájmy
městské části Brno – Jehnice.
Další zasedání zastupitelstva se konalo
dne 18. 3. 2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme
V březnu oslavili své
narozeniny paní Marie Říhová,
paní Růžena Metelková, paní
Marie Oudová, paní Libuše
Prokešová a paní Marie Kafková.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životním jubileím
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

MaJItelé Psů
Upozorňujeme majitele psů na
povinnost uhradit poplatek za
psa na letošní rok. Poplatek je
ve stejné výši jako v předchozích
letech tj. 100 Kč za jednoho psa
a 1000 Kč za každého dalšího.
Plaťte přednostně bankovním
převodem na číslo účtu
19-19225621/0100, variabilní
symbol 1341, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a adresu
majitele.

CIHelna v JeHnICíCH
Cihláři se zabývali přípravou
stavebního materiálu pro zedníky
a také pokrývače. Z kvalitní, dobře
vyplavované a uleželé hlíny, tvořili
několik druhů cihel. Cihlářskou
hlínu na podzim před zamrznutím
nakopali do zásoby, přes zimu
nechali vyzrát a teprve až na jaře
s ní začali pracovat. Všechny druhy
cihel se vyráběly pomocí dřevěných
forem. Po vyklopení se na vzduchu
pod střechou sušily, a nakonec vypalovaly v cihlářských pecích. Vedle
cihel pálených se běžně užívalo
také cihel nepálených., tzv. kotovic.
Města si zakládala své městské
cihelny. Obce a také soukromníci si
k provozu cihelny najímali cihlářského mistra. Cihly se rozlišovaly na
zdicí, dláždicí a také krycí.
Také naše obec měla svou
vlastní cihelnu v prostorách dnešní
ulice Aloise Havla. Vznik nemáme
přesně datován, ale její největší
rozmach nastal na konci 19. století
v souvislosti se stavebním ruchem
v Jehnicích. Již v Josefínském
katastru (1788) je doloženo označení
„Cihelna“ pro les, který se nacházel
při staré cestě do Ořešína. Ta
začínala za Mokrou Horou u kříže,
odbočovala pod kopcem u Jehnic
směrem vpravo ke zmíněnému lesu
„Cihelna“, v místech dnešního hřbitova se spojila s cestou přicházející
z jehnické obce a pokračovala do
Rakovců. Dnes již kříž, odbočka
ani cesta vedoucí po okraji lesa
neexistují.
V hodnocení zboží statku Jehnice
z roku 1796 je ve výčtu uváděno
4 705 cihel, mohlo to tedy souviset
právě s cihelnou poblíž onoho lesa.
V každém případě to byly cihly
nevypalované. Více zpráv najdeme
až v 19. století, kdy se staly Jehnice
samostatným panstvím. Rozmach
panství a pozvolný růst obce
předpokládaly výraznou potřebu
cihel. V Jehnicích se nacházela řada
míst s možností těžby hlíny a určitě
se zde cihly nepálené, tzv. kotovice,
„koťáry, vyráběly. Na mapě stabilního katastru (1826) byl vyznačen
těžební prostor, bez budov, pod čp.
28, panskou kovárnou, podobná
situace je i na mapě z roku 1839

Model školy
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Indikační skica 1871

(tzv. druhé vojenské mapování), kdy
je jihozápadně od vsi Jehnice zakreslena těžební jáma cihelny (značeno
písmeny „CO“ (zkratka německých
slov „cihlářská pec“), opět nejsou
zakresleny žádné budovy. O používání nepálených cihel najdeme
doklad v popisu obce ve stabilním
katastru z let 1840–1847: z tvrdého
materiálu, kamene, byly pouze
panské budovy, hostinec a tři domy,
se střechami pokrytými střešními
taškami. Ostatní domy s doškovými
střechami byly z nepálených cihel.
Cihelnu se skutečnými pecemi
na vypalování cihel vybudoval
Theodor Offermann, majitel panství Jehnice v letech 1863–1892,
pro potřeby rozsáhlých stavebních
projektů (pivovar, zámek atd.).
Jmenovitě je cihelna uvedena
poprvé v roce 1890 v VI. ročníku
tzv. schematismu, který uváděl
panství a statky na Moravě a ve
Slezsku včetně příslušných průmyslových podniků. Poté byla cihelna
v dalších vydáních schematismů
uváděna pravidelně i za majitelky
Adély von Bauer a Bruna Bauera
mladšího, bez toho, že by byla
učiněna zmínka o propachtování
tohoto provozu (jak tomu bylo
třeba u pivovaru a polností). Zřejmě
majitelé statku byli schopni tento
provoz zvládnout sami.
Nájemce cihelny je uveden
poprvé v roce 1907, kdy byla cihelna
propachtována panu Františkovi
Kloustošovi (zřejmě Tlustošovi)
z Mokré Hory. Pokus identifikovat podle matrik onoho pana
„Kloustoše“, tedy spíše Tlustoše, měl
by to být:

František tlustoš
* 21. 1. 1869 Mokrá Hora (?)
zednický pomocník na Mokré
Hoře. Jeho otec se jmenoval
František Tlustoš, domkař na
Mokré Hoře. Jeho matka se
jmenovala Marie (* 27. 1. 1871),
dcera Josefa Fintese, domkaře
na Mokré Hoře, a Josefy, rozené
Vojanec. Sňatek měli 3. 9. 1893
v Řečkovicích, ženich tehdy bydlel
Mokrá Hora čp. 1, nevěsta tamtéž,
čp. 5.
Byl členem obecního výboru, znovu zvolen ve volbách 17. 11. 1912,
v tomto výboru jmenován také do
sirotčí rady.
Nájemcem v roce 1912 byl Emil
Feldmann v Jehnicích, který měl
rovněž v nájmu tzv. ekonomii,
tedy polnosti statku Jehnice. Zde
máme doloženo několik informací
z průběh roku 1912 – správce dvora

v Jehnicích, zvolen členem volební
komise pro volby do obecního zastupitelstva konané 17. 11. 1912, v nich
dokonce zvolen jako náhradník do
obecního výboru (ale asi odstoupil).
Provoz v cihelně byl ukončen ve
20. letech 20. století za majitelky
Berty Bauerové. V bývalé cihelně
zůstalo jen několik bytů pro zaměstnance statku. Později byl prostor
cihelny využíván jako drůbežárna.
Z matričních záznamů máme
zachyceno jméno Terezie Finsterlové,
„cihlářky v jehnické cihelně“, které
zemřel 1. října 1893 na katar čtrnáctidenní nemanželský syn Václav.
Místem úmrtí byla „cihelna Jehnice“.
Také máme doloženo jméno „cihláře v Jehnicích“ Antonína Grulicha
(* 4. 6. 1885 Jaroměřice, okr.
Moravská Třebová, muž zeměbrany
13. pluku, manželský plnoletý syn
Jana Grulicha, cihláře v Jehnicích,
a Antonie, rozené Valentové.
Oba rodiče v době sňatku žili
a byli katolíci.), ruského legionáře
(domovské právo: Jaroměřice, okr.
Moravská Třebová, Soběšice, okr.
Brno. Zajat 20. 7. 1916 Berestečko.
Přihlášení do legií: Olšinka
u Čudnova. Legie ruská 15. 9. 1917,
3. střelecký pluk, vojín. Konec
18. 1. 1922, 3. střelecký pluk, vojín.
Demobilizován). Dne 1. 11. 1909
se oženil v Řečkovicích s Marií
Peškovou (* 31. 7. 1887 Hradčany
u Tišnova, dělnice v Jehnicích, manželská neplnoletá dcera Františka
Peška, cihláře v Medlánkách,

Neúplná cihla se značkou TO ve čtvercovém rámečku, místo nálezu areál pivovaru
(TO = Theodor Offermann?)
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a Josefy, rozené Opletal. Oba její
rodiče žili a byli katolíci. Svědky
sňatku byli František Hujíček, cihlář
v Medlánkách, a Vincenc Reida,
dělník v Brně. Oba snoubenci mají
v oddací matrice uvedeno jako
bydliště „Jehnice, cihelna“.
Průmyslová revoluce ve druhé
polovině 19. století znamenala
zásadní změny. Jednoduché stroje,
využívající lidskou sílu nebo sílu
tažných zvířat, začaly vytlačovat
nová zařízení. Přicházely parní
stoje, současně se uplatnil i vynález
Bedřicha Hoffmana, kruhová
pec. Která umožnila nepřetržité
vypalování cihlářských výrobků.
Ne všechny cihelny označovaly
své výrobky značkou. Činily tak
především ty cihelny, které dávaly
důraz na kvalitu a tím i prodejnost
výrobku. Cihly byly značeny buď
číslicemi, nebo písmeny, případně
jejich kombinací. Písmena značila
majitele cihelny, číslice patřila k formě, ve které se cihla tvořila. Značky
na cihlách se objevují nejdříve
na výrobcích cihelen městských,
panských, církevních a vojenských
(státních). Po vydání Dvorského dekretu v roce 1819, kdy bylo dovoleno
vyrábět cihly i poddaným, nastalo
období rozmachu cihlářské výroby.
Cihelny začaly vznikat všude tam,
kde k tomu byly vhodné podmínky.
Unifikovaný formát byl ustaven ke
14. 4. 1883 o rozměrech 290 x 140 x
65 mm. Předtím se měřilo na palce
(výnos Moravskoslezského gubernia
z roku 1810, rozměry: 11 /1/2 x 5 ¾
x 2 ¾ palce dolnorakouského).
Kolkování: na dno formy byla
umístěna reliéfní raznice, po
doformování vytvořen negativní
reliéf v cihlářském výrobku, tzv.
kolek. Kolek nebyl předepsán, na
jeho podobě se projevuje kreativita
majitele cihelny. Často byl kolek
doplněn kolky číselnými, které
pravděpodobně označovaly číslo
sady formy, nebo pracovní skupinu.
Na začátku 20. století bylo zavedeno strojní formování cihel, došlo
k redukci počtu výrobců, zaniklo
kolkování na cihlářských výrobcích
(s výjimkou střešní krytiny).

Ostatky 2015

Ples 2015

Miroslava Menšíková, Ivo Pekař
Foto Aleš Cupák

Ples 2015
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Pomník smíření
dne 18. prosince 2014 byl v Údolí
Ponávky u Vránova mlýna odhalen
pomník věnovaný vzpomínce na
Františka Ferdinanda d’Este a jeho
choť Žofii z Hohenbergu. Akci byla
přítomna jejich vnučka paní Sophie
z Hohenbergu de Potesta. Více se
dočtete na stránkách organizátora
akce, sochaře Patrika Vlčka
www.vlckovi.cz

Pomník

autocentrum K.e.I. radí…
Proč jezdit do autorizovaného
servisu…
Mezi lidmi platí rozšířený mýtus,
že autorizovaný servis se rovná drahý
servis. Jak ale ukazují nezávislé testy,
nemusí to být vždy úplně pravda.
Kde je rozdíl…
Každý autorizovaný servis (na rozdíl od neznačkového), má výrobcem

přesně stanoveny časové normy na
konkrétní pracovní úkony a je velmi
pečlivě sledován a kontrolován ze
strany výrobce vozidla, zda tyto
normy jsou permanentně dodržovány. Také každý mechanik musí
absolvovat výrobcem předepsaná
školení, ze kterých skládá praktické
zkoušky, navíc sám výrobce vozidla
za pomocí nezávislých institucí
pravidelně a anonymně provádí
kontrolu kvality provedených oprav,
správného
vyúčtování
provedených
prací apod.
Těchto kontrol
a sledování
kvalit, jsou
veškeré neznačkové servisy ušetřeny,
tudíž ne vždy
mohou opravy,
popř. vyúčtování odpovídat
provedeným
pracím.
Další
nespornou
výhodou jsou
reklamace.
Každý značkový servis
Vám na opravu
vystaví doklad,
kde jsou
přesně rozepsány položky
jednotlivých
pracovních
úkonů a materiálu použitých
k opravě.
Tudíž pokud
nastane situace, že Vám
nový díl po
určité době přestane fungovat, není
nikdy problém při řešení reklamace
a značkový servis bez komplikací
reklamaci uzná a zdarma provede
výměnu vadného dílu.
Dnes i většina značkových
opraven, kromě samotných oprav,
nabízí širokou škálu služeb pro
pohodlí svých zákazníků. Nejenže
Vám třeba nabídnou zapůjčení
náhradního vozidla po dobu opravy,
nebo si Vaše vozidlo vyzvednou
třeba u Vás doma a po opravě jej
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znovu přistaví zpět, ale většinou
vozidlo i umyjí a vyčistí. Pro
vozidla, která jsou již staršího data
výroby, nabízejí výhodné servisní
balíčky, kde je zachována kvalita
oprav a náhradních dílů.
Proto při volbě do jakého servisu
své vozidlo přistavit, je potřeba se
zamyslet, zda neplatí pořekadlo –
„nechci slevu zadarmo…“
Příště se dozvíte, jak jezdit
bezpečně.

výměnek
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři
v nastávajících dílech bych Vás
rád seznámil s právy, která souvisí
s nemovitostmi.
Rozhodl jsem se seriál věnovaný
nemovitostem zahájit podle mého
názoru užitečným institutem
občanského zákoníku, a to tzv.
„výměnkem“.
Často se v praxi setkávám s požadavkem vyřešit majetkové poměry
nemovitostí, které jsou ve vlastnictví
nejstarší generace v rodině. Obvykle
jsou pokládány otázky, jak to máme
nejlépe udělat? Závěť? Darování?
Úvodem je potřeba si uvědomit, že na
prvním místě při podobných úvahách
by měl být zájem na pokojném
stáří nejstaršího člena rodiny a jeho
jistotách. A právě k takovému řešení
slouží tzv. výměnek.
Práva odpovídající výměnku mohou
mít různou povahu od práva bydlení,
přes poskytování stravy, poskytování
úklidu a osobní hygieny, až po právo
na slušný pohřeb apod.
Zákon váže vznik výměnku na
okamžik změny vlastníka nemovitosti, nejčastěji darováním či kupní
smlouvou.
Oprávněný z výměnku si tedy právě
při převodu nemovitosti vyhradí pro
sebe výhody, které bude požadovat,
a které mohou spočívat například
také v opakovaném poskytování
pravidelných plateb v určité výši.
Právo výměnku lze uzavřít také tak,
že bude zatěžovat nemovitost a bude
zapsáno do katastru nemovitostí.
Informace o výměnku tak bude veřejně dostupná.

Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený
Tel.: 608706372
e-mail: info@akhubeny.cz
602 00 Brno, Běhounská 4/20

KDO Je PŘIPRaven,
neBÝvÁ ZasKOČen
Přepadení - slovo, ze kterého
až mrazí. Pro napadené osoby jde
zpravidla o natolik traumatizující
zkušenost, že na dlouhou dobu
poznamená jejich psychiku.
středem zájmu pachatelů této
trestné činnosti se stávají nejen
úředníci v bankách a prodavači
v obchodech, ale někdy také lidé na
ulicích. a jak potvrzují i strážníci,
Brno v tomto ohledu bohužel není
žádnou výjimkou.
Oběťmi majetkové či násilné
kriminality se často stávají ženy,
senioři a hendikepovaní lidé, kteří
patří mezi nejohroženější skupiny
obyvatelstva. Příkladem může být
případ, který nedávno zaznamenala
Městská policie Brno. Mladá žena
se v sobotu večer po setmění vydala
ven s patnáctitisícovou hotovostí ve
své kabelce. Šla úplně sama a cestu
si naplánovala přes opuštěný park.
Je třeba zdůraznit, že na vině nikdy není oběť, byť oloupení či jinak
zneužití lidé často i pod tlakem
okolí podléhají sebeobviňování.
Na druhou stranu, spoléhat se
pouze na to, že »mně se to přece stát
nemůže«, není příliš šťastné. Určitě
je vhodné mít alespoň základní
povědomí o tom, jak se zachovat.
Zkuste se teď zamyslet a sami sebe
se zeptat, co byste v takové situaci
dělali vy. Jak byste
reagovali? Čeho
Brněnské Dětské Divadlo
byste si všímali?
hledá nové členy, pro doplnění souboru, ve věku od 8 do 18 let
V souvislosti
(Prosíme, oznámit ve všech třídách, vyvěsit na nástěnky apod.)
s obrannou
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru nové členy s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let,
strategií odborresp. mládež do 18 let.
níci nejčastěji
Doposud BDD uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, tyto inscenace:
Baron Trenck
- starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.
doporučují, aby
Lesní láska
- scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.
Sachsiáda
- středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.
napadená osoba
Dvojí skutečnost - žijeme ve virtuálním světě nebo ve skutečnosti? Scénář a režie: Domkář Martin.
útočníka zaskočila
Chudák Choma a víčkový Vij - podle povídky N. V. Gogola
Rozhádaná Abeceda - o šikaně na základní škole.
nebo šokovala.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické
Tím může odrazit
činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní
inscenace.
jeho útok nebo
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již
přinejmenším
zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či
dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další
získat čas na
výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy
rozmyšlenou co
hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni
s perspektivou dalšího četného reprízování.
dělat dál a kdy
přivolat pomoc.
Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz
Nepřipravenost
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz
a ryzí improvizace
napadeného výProjekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna.
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účesu, oblečení a případně
směru, kterým utíkal. Velmi
tím usnadníte pátrání.
Ze všeho nejlepší však je
udělat maximum pro to,
abyste se do této zátěžové
situace nedostali. Proto dbejte
především těchto klíčových
doporučení: nechoďte po
setmění sami přes neosvětlená
místa, tmavé průchody nebo
opuštěné ulice, pokud
nutně nemusíte. Buďte zdravě
nedůvěřiví vůči cizím lidem
a sledujte, co se kolem vás
děje. Máte-li podezření, že
jste pronásledováni, zkuste
se dostat do blízkosti jiných
(i neznámých) osob. Pokud to
není možné, aspoň předstírejte, že telefonujete.
V případě jakékoliv mimořádné události se obraťte na
tísňovou linku městské (156)
nebo státní policie (158).
Pavel Šoba

Máte problémy
s alkoholem nebo
hazardním hraním a chtěli
byste je řešit? Chybí vám
informace a podpora ke
zvládnutí vaší závislosti?
Chcete se dozvědět, jak to
zvládají ostatní?
na koho se obrátit

razně nahrává pachateli. Říká se,
že kdo je připraven, není zaskočen.
A tady to platí do puntíku. Zmírnit
negativní následky případného
útoku lze třeba některým z technických prostředků osobní ochrany,
jakými jsou například obranný
sprej, paralyzér či intenzivní světelný zdroj. Začne-li se napadený
efektivně bránit a dá jasně najevo,
že není pasivní obětí, útočníka
tím překvapí. Hodně agresorů
totiž preferuje snadné cíle, a tak
raději své snažení vzdá. Ze statistik
vyplývá, že lidé, kteří vystupují

sebevědomě, jsou mnohem méně
přepadáni.
Počítejte vždy raději s tou
nejhorší variantou - s nevšímavostí
kolemjdoucích. Bohužel jsou v řadě
případů rádi, že jich se to netýká.
A někdy možná ani reálně nevěří,
že by napadenému dokázali účinně
pomoci. Rada pro přihlížející je
jasná: snažte se alespoň co nejdřív
přivolat hlídku městské nebo
státní policie. Policii při dalším
šetření pomůže co nejpřesnější popis
útočníka. Všimněte si proto hlavně
pohlaví, rasy, věku, výšky, váhy,
8

Jsme obecně prospěšná
společnost A Kluby ČR, o.p.s.
poskytující pomoc a podporu
osobám závislým na alkoholu,
lécích a hazardním hráčství,
včetně pomoci jejich rodinám
a blízkým. Poskytujeme terapeutický léčebný program, následnou
péči, individuální a skupinovou
terapii, první kontakt a sociální
poradenství. Naše služby jsou poskytovány zdarma a jsou založeny
na principu respektu vůči klientovi. Každoročně také pořádáme
Adiktologickou konferenci a soutěž
pro děti a mládež.

novinky pro rok 2015
Během tohoto roku otevíráme
nové terapeutické skupiny
ambulantní léčby a následné péče.
Skupiny jsou zaměřené na léčbu
a doléčování závislosti na alkoholu,
případně dle zájmu i hráčství/sázkařství. Skupiny jsou polootevřené
do deseti členů. Zúčastnit se může
kdokoliv, kdo se rozhodl nepít
alkohol a cítí, že by potřeboval ve
svém rozhodnutí podpořit. Jediná
podmínka účasti na skupině je
střízlivost. Všichni účastníci (včetně
terapeutů) se zaváží mlčenlivostí,
aby se nic z toho, o čem se bude
na skupině mluvit, nedostalo
mimo skupinu. Účast na skupině
je bezplatná a je možné vystupovat
anonymně.
Skupina trvá 90 minut pod
vedením terapeutů:
Mgr. Petra Kašparová, petra.kasparova@akluby.cz, tel: 545 241 301
Mgr. Martin Švanda Ph.D, martin.
svanda@akluby.cz, tel: 548 211 860
Setkání se koná v prostorech organizace A Kluby ČR, o.p.s. na ulici
Hybešova 1. Novinky lze sledovat na
webových stránkách www.akluby.cz,
nebo nás najdete na facebooku.

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) a jejich počet
stále roste. Přijďte i vy
rozšířit jejich řady!
Vzdělávání
v seniorském věku
napomáhá k udržení
kvality života přívětivým a důstojným
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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. V akademickém roce 2015/2016
bude také nově otvírán tříletý běh kurzu
Dějiny umění a vizuální kultury. 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

Absolvent U3V obdrží osvědčení na
slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně
(Komenského nám. 2, Brno) nebo
elektronicky od 4. května 2015. Další
podrobnosti o Univerzitě třetího
věku Masarykovy univerzity včetně
fotografií a videoukázek našich aktivit
najdete na www.u3v.muni.cz.

Minibiková akademie znovu
nabírá malé závodníky
Úspěšný projekt, který ve spolupráci
s automotodromem Brno zastřešuje
občanské sdružení Malminibike – club
pro děti, vstoupil do třetí sezóny
s novým rozšířeným tréninkovým
programem pro všechny výkonnostní
jezdecké kategorie. stejně jako
v loňském roce se bude realizační
tým akademie podílet na organizaci
závodního minibikového seriálu
Minimotocup.
akademie - náborová akce v dubnu

Zastupitelstvo požádá o zajištění potřebných pytlů na odpad
a rukavic. Tyto si bude možno vyzvednout na úřadě městské části.
Další podrobnosti sledujte v místním rozhlase.
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 2015/2016 stanoveno na 800 Kč.

Vzhledem k velkému zájmu
veřejnosti v průběhu předešlých sezón
bude nábor nových dětí probíhat již
první dubnový víkend na „malé dráze“
Masarykova okruhu. Začátek akce je
naplánován na pátek 3. dubna od 16.30
hodin a končit bude v neděli 5. dubna
v 11. 00. Všichni nově příchozí zájemci
si budou moci vyzkoušet jízdu na minibiku nebo čtyřkolce, jsou připraveny
ukázky tréninků a další doprovodný
program. Pro rodiče budou po celou
dobu k dispozici všichni trenéři pro
případné dotazy a konzultace.
Všechny informace naleznete na
www.malminibike.cz
a www.automotodrombrno.cz/minibike/cz/
Více informací:
Tamara Hanáková, manažerka
minibikové dráhy, Automotodrom
Brno, a.s.
hanakova@brno-circuit.com,
tel. +420 605 205 158
www.automotodrombrno.cz
www.malminibike.cz
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