
JAK RUBÁŠ BÍLÉ
Hložiny bílé na mezích polí
se sluncem jarním v polních pěšinách.
Jsou rány s časem co nepřebolí
a ozvou se nám v lesních tišinách.

Jsou jako nůž ostře nabroušený
a sekyrka na tenkém provázku,
jak ortel potajmu vyhlášený
jak tanec na parketu z oblázků.

A jsou rány co se nezahojí
ty žijí s námi až do pozdních let
když ozvou se, každý nerv se bojí,
že i o smrt se chceme ucházet.

Snad vskutku jen smrt nás vysvobodí,
anebo zázrak který v duchu zřím
už to tak na tomto světě chodí
zhojenou ránu nikdy nespatřím.

Únava těžká do očí sedá,
táhneš jak soumar, kolem nevidíš
však sestřička smrt už si tě hledá
i její pohled brzy ucítíš.

Nic z toho co máš nepůjde s tebou,
rozdej to bližním, nic už pro sebe,
falešná slova ukrutně zebou
a kdo z bohatých myslí na nebe?

I stín svůj pořád vláčíme s sebou,
jak stejně generace před námi,
zdánlivě sám, přec’ jen stále s Tebou,
vidím Tě, Pane, že jsi nad námi.

Hložiny bílé na mezích polí
ke květům jara písně vysněné,
a rány s časem co nepřebolí,
nemoci duše, věčně raněné.

A květy hlohů jak rubáš bílé,
však jejich plody rudě červené,
z jara se na svět díváme mile,
podzim vidíme temně zbarveně.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice

Dne 20. 5. 2015 proběhlo 189. 
zasedání zastupitelstva.

- Ing. Hudec – prověřit možnost 

zdvojení kontejneru na plasty 
u školy, nebo se pokusit 
zajistit jeho častější vyvážení. 
ZMČ pověřilo tajemníka 
zajištěním tohoto úkolu.

- Ing. Pekař – odpad ze 
zahrádek nad hřbitovem 
směrem k Rakovci. ZMČ 
pověřilo tajemníka prověře-
ním umístění kontejneru na 
směsný komunální odpad 
na konci asfaltové silnice za 
hřbitovem.

- Dr. Rinchenbach – se-
čení trávy mezi Jehnicemi 
a Mokrou Horou.

- společnost IKA dodala 
studii stavby – přípravnou 
dokumentaci na výstavbu 

chodníku podél komunikace 
v úseku Mokrá Hora – Jehnice. 
V následujících dnech je dohodnuto 
jednání se zástupci MČ Řečkovice 
a poté se bude tato věc projednávat 
s příslušnými odbory MMB.

- starosta seznámil zastupitele s tím, 
že naše městská část obdržela, na 
základě rozhodnutí Zastupitelstva 
města Brna ze dne 19. 5. 2015 
z kapitoly zapojení volných zdrojů 
města Brna z minulých let do roz-
počtu běžných a kapitálových výdajů 
roku 2015 – ZM7/0350, částku ve 
výši 15,000.000,– Kč na přístavbu 
mateřské školky.

- předseda kulturní komise pan 
Milan Pernica zhodnotil proběhnuvší 
Farmářské trhy, které měly u občanů 
velký úspěch, a proto se budou s od-
stupem nějaké doby opakovat. Dále 
seznámil zastupitele s předpokláda-
ným rozpočtem na Hody 2015, jehož 
celková výše bude cca 116.000,– Kč. 
Finance budou čerpány z rozpočtu 
kulturní komise, které byly přiděleny 
na tento rok. Zastupitelstvo bere 
tento výdaj na vědomí.

- zastupitelstvo nemá námitky 
a připomínky ke změně obecně 
závazné vyhlášky města Brna 
– Statut města Brna včetně 
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připomínek člena Pracovní skupiny 
pro novelizaci Statutu Ing. Březy, 
Bytovým odborem, kde bylo upřes-
něno ustanovení týkající se prodeje 
domu a bytů.

- zastupitelstvo projednalo žádost 
Odboru územního plánování MMB 
o vyjádření k záměrům na pořízení 
nových plánovaných změn Územního 
plánu města Brna – 43. soubor a žádá 
zařazení do záměru pořízení změn 
Územního plánu města Brna – 43. 
soubor o:

a) Změny předložené OÚPR 
- B25/15-0 s rozšířením na 
celou oblast mezi ulicemi 
Lelekovická, Rozhledová, 
Plástky a B26/15-0 tak, jak bylo 
předloženo OÚPR.

b) Znovu zařadit plochu s původním 
označením B 36/07-II (plocha 
naproti škole) do změn územního 
plánu města Brna – 43. soubor 
a zahrnout plochu do změn 
územního plánu města Brna – 43. 
soubor plochu mezi ulicemi 
Lelekovická a Blanenská.

- zastupitelstvo schvaluje pojistné 
smlouvy na pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu povolání 

STALO SE PŘED… 48 lety 
Zrušena zastávka vlaku 
v Jehnicích (25. 5. 1967)

Budovu zachycenou na snímku 
zcela jistě dobře znají cyklisté i pěší, 
kteří se vydávají na výlet po žluté 
stezce vedoucí mezi Mokrou Horou 
a Lelekovicemi. 

SDH Brno – Jehnice od Hasičské 
pojišťovny, a.s.

- zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku na výrobu a montáž 5 ks 
mříží na zadní okna budovy ÚMČ 
Brno – Jehnice za částku 22.500,– 
Kč+DPH.

- zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku na značku JEHNICE 
za částku 2.590,– Kč+DPH/ks 
a rozhodlo, že budou pořízeny celkem 
tři nové označení Jehnic a to ze směrů 
od Mokré Hory, Lelekovic a Ořešína.

- zastupitelstvo schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 4/2015.

Další zasedání zastupitelstva se konalo 
dne 24. 06. 2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.
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Možná někteří netuší, že tato budova 
byla dříve zastávkou železniční 
stanice. Dnes její minulost připomíná 
cedule s nápisem Jehnice. Stavba je 
nyní opravena a její majitel ji využívá 
k bydlení.

První slavnostně vypravený vlak 
z Brna do Tišnova přijel sice již v ne-
děli 5. července 1885. Původní budova 
zastávky v Jehnicích pak byla otevřena 
o něco později, 1. června 1926. 
Nádraží využívali hlavně dělníci, těm 
jehnickým cesta vlakem do továren 
v Zábrdovicích trvala něco málo přes 
půl hodinu. I když stará tišnovská 
trať přestala fungovat v roce 1954, po 
postavení nové trati vlaky v Jehnicích 
zastavovaly dál. Nová trať totiž vede 
jen několik metrů nad tou původní.

Po zavedení autobusové dopravy 
z Řečkovic do Jehnic a Ořešína 
sloužilo nádraží několik let jen jako 
zastávka pro rekreační dopravu do 
údolí Ponávky. 
Zastávka vlaku v Jehnicích byla 
definitivně zrušena 25. května 1967. 
Pro dělníky, pracující v TOS Kuřim, 
zavedl podnik ČSAD autobusovou 
linku Brno–Kuřim. Přímo v obci 
Jehnice byly zřízeny dvě zastávky.

Internetová encyklopedie dějin Brna

1. Farmářské trhy v Jehnicích
V sobotu 16. 5. 2015 proběhly 

Farmářské trhy na náměstí 
v Jehnicích. Měly velký úspěch 
u našich občanů, čemuž nasvědčuje 
neobyčejný zájem i přes probíhající 
zápas mistrovství světa v hokeji. 
Stejně spokojeni byli i samotní pro-
dejci. Proto se pokusíme s odstupem 
nějaké doby tuto akci zopakovat.

Výročí 120 let otevření budovy 
základní školy v Jehnicích

Trocha historie
Počátek historie školní budovy je 

datován dnem 24. listopadu 1895, kdy 
byla slavnostně vysvěcena a předána 
do užívání.

Avšak, jak vyplývá z historických 
pramenů, vůbec první škola 
v Jehnicích byla vystavěna již v ro-
ce1872. Do té doby docházely děti 
do jednotřídní školy v Řečkovicích. 
V roce 1872 se usnesla zastupitelstva 
obcí Jehnice, Mokrá Hora a Ořešín 
na zřízení školy pro děti z těchto 
obcí. Na základě podané žádosti po-
volil tehdejší c. k. školní rada v Brně 
výnosem ze dne 3. července 1872 

zřízení jednotřídní školy v Jehnicích 
na místě dnešního sálu restaurace na 
dnešním Náměstí 3. května. Škola 
byla postavena za 5611 zl. a 6 kr. 
Obec obdržela na stavbu subvenci 800 
zlatých. Tehdejší majitel jehnického 
panství Theodor von Offermann 
daroval dvanáct tisíc cihel vyrobených 
v místní cihelně. Prvním správcem 
a současně učitelem školy byl pan 
Antonín Sedláček, vojenský vyslou-
žilec, který se i s rodinou do Jehnic 

přistěhoval 28. prosince 1872. Měl 
400 zl. ročního platu a majitel panství 
mu ročně připlácel 100 zl.

Vyučování v nové škole bylo 
dopoledne určeno starším žákům, 
odpoledne dětem od 6 do 10let. 
Škola však byla velmi brzy přeplněna. 
Zejména v zimě, kdy neplatila úleva, 
to znamená, kdy děti nebyly uvolňo-
vány na pomoc rodičům při polních 

pracích. Proto bylo v roce 1886 
nařízeno postavit školu novou - větší.

Práce měly být zahájeny na jaře 
roku 1887. Obec se však obávala znač-
ných finančních nákladů, a tak byla 
stavba školy stále odkládána. Teprve 
v roce 1894, kdy se stal správcem ško-
ly vzdělaný a pokrokový učitel Julius 
Svoboda, byla jeho přičiněním otázka 
výstavby školy znovu nastolena. Byly 
vypracovány plány a 24. dubna 1895 
byl položen základní kámen nové 

školní budovy. Ve velmi krátkém čase 
sedmi měsíců byla stavitelem Emilem 
Procházkou z Brna postavena za 
13450 korun nová trojtřídní škola na 
pozemku, který k tomu účelu věnoval 
majitel panství pan Offermann. 
Dne 24. listopadu 1895 byla budova 
školy slavnostně vysvěcena a předána 
k užívání. Již v roce 1914 však škola 
opět nestačila počtu žáků.
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1. červen – DEN DĚTÍ
se stal příležitostí setkání dětí 

jehnické základní školy s dětmi 
z litevského Kaunasu - městské 
části Aleksotas. Toto první spo-
lečné setkání dětí se uskutečnilo 
v rámci výročí oslav 120. let školy 
v Jehnicích, které se konají v roce 
2015. Žáci Kaunaské střední 
školy, která nese název JURGIO 
DOBKEVICIAU, pod vedením 
paní ředitelky Liny Virsiliene 
a za doprovodu paní starostky 
městské části Aleksotas Liukrecije 
Navickiene měly v průběhu svého 
pobytu v Jehnicích naplánován 
rozsáhlý program, počínaje pro-
hlídkou města Brna, návštěvou 
Technického muzea, hradu 
Pernštejn a jeskyní a propasti 
Macocha, kde je doprovázeli i zá-
stupci dětí ze školy v Jehnicích.

Závěrečný pondělní den pak 
strávily děti společně ve škole 
v Jehnicích, dopoledne prohlíd-
kou školy s kulturním vystoupe-
ním - litevské děti předvedly svá 
taneční vystoupení rock’n’rollu, 
polky a valčíku, páťáci si pro ně 
připravili pěvecké vystoupení 

Vizualizace zástavby prostoru bývalého pivovaru

a dárečky. V odpoledních a pod-
večerních hodinách pak následo-
val každoroční atletický čtyřboj, 
kde děti poměřily své síly v běhu, 
skoku, hodu a vrhu. Odměnou 
nejlepším byly medaile a pro 
všechny bylo připraveno občer-
stvení a drobné čokoládové ceny. 
Celé odpoledne bylo zakončeno 
oficiálním pozváním našich dětí 
na návštěvu litevského Kaunasu.

Celá akce se uskutečnila za pod-
pory Městské části Brno – Jehnice 
a Sdružení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Brno, Blanenská 1 a pod 
záštitou náměstka Jihomoravského 
kraje ing. Stanislava Juránka 
a primátora města Brna ing. Petra 
Vokřála, kterým tímto patří dík za 
podporu oslav školy v Jehnicích.

Týden po odjezdu našich nových 
kamarádů přišlo od paní starostky 
vřelé poděkování za vzorné 
uspořádání našeho setkání, které se 
účastníkům velmi líbilo.

V rámci oslav 120 let otevření 
budovy základní školy v Jehnicích 
bude uspořádán slavnostní koncert 
přímo ve výroční den otevření 
základní školy, tj. 24. 11. 2015 

v Základní škole. O podrobnostech 
vás budeme včas informovat.

Informace k připravovanému 
projektu „Rekonstrukce 
a dostavba areálu pivovaru 
Jehnice“

Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás v tomto článku se-

známit s připravovaným záměrem, 
který se týká využití areálu býva-
lého pivovaru Jehnice. Jak je Vám 
jistě známo, stávající areál je ve 
špatném technickém stavu, značně 
zchátralý, včetně neudržovaného 
okolí vlastních budov. Přestože 
se nachází ve středu obce, jedná 
se o území značně zdevastované 
a návštěvníkům se tak naskýtá ne 
právě přívětivý obrázek jinak velmi 
pěkných Jehnic.

Jak již název článku napovídá, 
záměrem investora je komplexní 
revitalizace uvedeného prostoru 
tak, aby konečně po dlouhých 
desetiletích uvítala návštěvníky 
Jehnic v této části jeho nová 
a prosperující tvář.

V této souvislosti tedy dojde 
především k odstranění většiny 
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stávajících staveb bývalého 
provozu pivovaru a k vybudování 
moderních objektů bydlení. 
K těmto objektům zůstane jako 
připomínka slavné pivovarnické 
historie částečně zachována 
nejhodnotnější budova celého are-
álu, a to hlavní budova pivovaru 
s prvky industriální architektury. 
Tato bude vhodně architektonicky 
začleněna do nového souboru 
staveb a bude rovněž sloužit pro 
bydlení.

Zajištění moderního a příjemné-
ho bydlení v pěkném prostředí je 
tak hlavní devizou tohoto projek-
tu. Pokud se týká vlastního byd-
lení, investor se snažil pamatovat 
na co nejširší nabídku bytových 
služeb. Zájemci si tak budou moci 
vybrat od atraktivního bydlení 
ve velkých bytech, až po menší 
bytové jednotky. Samozřejmostí 
je zajištění odpovídajícího počtu 
parkovacích stání v areálu, ale 
i možnost využít garážová stání. 
Zájemci v přízemních bytových 
jednotkách budou moci rovněž 
využít části pozemků pro zřízení 
předzahrádek.

Investor pevně věří, že zájem 
o bydlení v této lokalitě neprojeví 
pouze obyvatelé mimo Jehnice, ale 
že záměr osloví i domácí. Aktuálně 
je vše ve fázi stavebního řízení, 
se zahájením stavebních prací 
bude započato v letošním roce a je 
možno předpokládat, že první 
obyvatele nové budovy přivítají do 
dvou let.

Ing. Milan Pangrác
předseda představenstva společnosti 

CHECK & CORRECT, a.s
investor stavby

Autocentrum K.E.I. radí…

Jak jezdit bezpečně.
Pravidel pro bezpečnou jízdu je 

několik. Mezi nejdůležitější patří 
pravidlo vidět a být viděn. Vidět 
znamená dívat se daleko dopředu 
a nelepit se na nárazník vozidla 
před Vámi. Díky tomu budete 
vidět nejen to, co se děje vpředu 
před Vámi jedoucím vozidlem, ale 

i kolem něj. Takto získáte dostatek 
času reagovat na nenadálé situace.

V dnešní době je u nových 
vozidel již standardně z výroby 
aktivováno tzv. denní svícení. 
Spousta řidičů si však neuvědo-
muje, že toto denní svícení svítí 
pouze v přední části vozidla, 
nikoliv však v zadní. Tudíž 
pokud dojde ke snížené viditel-
nosti (déšť, oblačné počasí, mlha, 
atd.) nebo projíždíte tunelem, 
řidiči zapomínají, že vodidlo není 
plnohodnotně osvětleno a díky 
tomu není vůz viděn.

Další neméně důležité pravidlo 
je plné soustředění se na řízení 
vozidla a vše co se děje kolem něj. 
Naučte se již před jízdou nastavit 
si správně sedadlo, aby se Vám 
sedělo pohodlně. Zpětná zrcátka 
si nastavte tak, abyste měli správný 
výhled na to co se děje za Vámi 
a kolem Vás. Nezapomeňte na na-
stavení navigace a rádia, abyste se 
jim během jízdy nemuseli věnovat. 
Zkuste minimalizovat i telefonní 
hovory během jízdy. I když 
používáte hands free sadu, může 
nastat situace, kdy přemýšlíte nad 
obsahem hovoru a v tento moment 
je vnímání všeho co se děje okolo 
Vás minimální.

Pravidel bezpečné jízdy je 
samozřejmě mnohem více. Shrňme 
si tedy ty nejdůležitější do několika 
bodů: pamatujte na pravidlo vidět 
a být viděn, zachovávejte bezpečný 
odstup, nejezděte „ve vláčku“, 
vždy přizpůsobte rychlost vozidla 
podmínkám, které panují okolo 
Vás, ať už je to počasí nebo hustota 
provozu. Vždy a za všech okolností 
se plně věnujte řízení vozidla. 
Zbytečně nepřeceňujte svoje 
schopnosti a nikdy nespoléhejte na 
to, že vozidlo před Vámi má horší 
brzdy. Při delších jízdách nezapo-
mínejte na pravidelné přestávky, 
ať už na rozhýbání rozlámaného 
těla nebo nadýchání čerstvého 
vzduchu.

Příště vysvětlíme, proč je dopo-
ručováno při opravách používat 
originální náhradní díly.

Dědický odkaz a pořízení pro 
případ smrti

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnešním článkem si objasníme 

možnosti, jak lze nakládat 
s majetkem pro případ smrti. Tedy 
jak lze podle nového občanského 
zákoníku věc odkázat či zasáhnout 
do dědictví.

Problematiku dědictví upravuje 
zák. č. 89/2012 Sb. Nově je za-
veden pojem tzv. „pořízení pro 
případ smrti.“ Do této kategorie 
řadíme závěť, dědickou smlouvu 
a dovětek.

Závěť je odvolatelný projev 
vůle, kterým zůstavitel (ten, který 
zemře) pro případ své smrti osobně 
zůstavuje podíl na pozůstalosti. 
Jedná se prakticky řečeno o listinu, 
kterou osoba za svého života 
vyjadřuje své přání či vůli, jak chce 
rozdělit svůj majetek a jiný obsah 
pozůstalosti po své smrti.

Závěť je jednostranná a může 
být sepsána vlastní rukou nebo cizí 
rukou a podepsána před svědky. 
Další možností je sepsat závěť 
veřejnou listinou, tedy nejčastěji za 
součinnosti notáře. V obou způ-
sobech je rozdíl jak personální tak 
finanční, neboť u notáře s určitými 
výjimkami nemusí být přítomni 
svědci, avšak je nutno hradit cenu 
za notářskou službu.

V případě úmrtí pak řádně 
sepsaná neodvolaná a nejnovější 
závěť „promluví do dědictví“ 
a dědického řízení.

Dědická smlouva je dvoustranná 
a také se projeví v následném 
dědickém řízení, neboť zůstavitel 
touto smlouvou povolává druhou 
smluvní stranu za dědice a tato 
svou roli přijímá.

Dědická smlouva oproti závěti 
musí být uzavřena vždy ve formě 
veřejné listiny, tedy zejm. u notáře 
a nese tak s sebou vyšší poplatky za 
zřízení oproti závěti psané vlastní 
rukou.

Dovětek je shodně se závětí 
možné sepsat vlastní rukou či cizí 
rukou se svědky, anebo u notáře 
veřejnou listinou. V dovětku lze 
dědici stanovit podmínku, za 
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které bude dědit či například 
uložit dědici příkaz něco vykonat. 
Dovětek opět „promluví do dě-
dictví“ a ovlivní postavení dědiců 
v dědickém řízení o pozůstalosti.

Dalším účelem dovětku může 
být zřízení tzv. odkazu. Odkaz 
není zákonem řazen jako v úvodu 
zmíněné pořízení pro případ smrti. 
Odkaz tedy stojí vedle tří uve-
dených (závěť, dědická smlouva, 
dovětek), avšak svými účinky se 
těmto pořízením blíží.

Odkazem zůstavitel nařídí, aby 
zamýšlená osoba odkazovníku 
vydala předmět odkazu. Tato 
nesrozumitelná konstrukce lze 
jednoduše vysvětlit na příkladu. 
Zůstavitel (ten, který zemře a za-
nechá po sobě nějaký majetek) chce 
například odměnit svého kamaráda, 
že se o něj ve stáří staral a pečoval. 
Proto sepíše vlastní rukou dovětek 
s odkazem, kde nařídí dědicům, 
aby kamarádovi vydali 20.000,– Kč. 
Odkázat lze zmíněné finanční 
prostředky, pohledávku nebo věc.

Závěrem lze tedy shrnout, že 
občanský zákoník upravuje vícero 
možností, jak ovlivnit dědictví 
a osobně rozhodnout ještě za živo-
ta, kdo bude po smrti s majetkem 
disponovat. Každý způsob má své 
výhody a při jejich sepisu je vhodné 
důkladně zvážit, který je právě pro 
daný případ ten nejvhodnější.

Společnost SAKO Brno 
je kvalitně řízenou 
a odpovědnou firmou, 
potvrdil audit

Společnost SAKO Brno úspěšně 
obhájila v nezávislém auditu spo-
lečnosti TÜV SÜD Czech certifikát 
systému řízení kvality (ISO 9001) 
a nově získala certifikáty za odpo-
vědný přístup k oblasti životního 
prostředí (ISO 14001) a za kvalitu 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ISO 18001).

„Získání certifikátů ISO je 
především dobrým signálem pro 
naše zákazníky, partnery i celé 
město Brno. Potvrzuje, že se jako 
firma řídíme přísnými normami 
a standardy. Jak v oblasti řízení 
a fungování firmy, tak odpověd-
ným přístupem k ekologickým 
a bezpečnostním aspektům 
všech oblastí našeho podnikání“, 
komentuje událost předsedkyně 
představenstva společnosti Ing. 
Jana Drápalová.

SAKO Brno pracuje na zlepšo-
vání svého podnikatelského i envi-
ronmentálního profilu dlouhodobě. 
Systém řízení kvality podle normy 
ISO 9001 společnost zavedla 
již v roce 2002 a zcela logickým 
návazným krokem pak bylo jeho 
rozšíření o systém ekologického 
řízení firmy a oblast managamentu 
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nezávislý audit proběhl v únoru 
letošního roku a na základě jeho 
výsledků obdržela společnost 
SAKO Brno 9. dubna certifikáty 
tří zmíněných norem ISO, které 
zahrnují všechny činnosti firmy 
v oblasti odpadového hospodářství, 
včetně provozu spalovny určené 
k energetickému využívání odpadů.

SAKO Brno tak potvrzuje, že 
je moderní a odpovědnou firmou, 
která svoji podnikatelskou činnost 
zakládá především na kvalitě 
služeb, ohleduplnosti k životnímu 
prostředí a vysokém standardu 
bezpečnosti práce jak pro zaměst-
nance, tak pro obyvatele města 
Brna.

Bc. Martin Drozd, vedoucí oddělení 
komunikace

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno

Tel.: 548 138 208, 728 225 593
Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz

Léto na Staré radnici
Pokud budete letošní léto, 

nebo jeho větší část trávit v Brně, 
rozhodně se při výběru zábavy 
nespálíte. Ve městě pro vás totiž 
Turistické informační centrum 
města Brna namíchalo osvěžující 

letní koktejl, jehož ingredience 
tvoří divadlo, hudba i kina pod 
širým nebem.

Po celé prázdniny bude živo 
pod věží Staré radnice. Můžete 
se tam těšit na pestrou směsici 
koncertů všech žánrů i letní kino. 
Představí se folkové, rockové 
i jazzové legendy, naladí vás 
koncerty soudobé nebo staré 
hudby. V atmosféře nádvoří Staré 
radnice si také skvěle vychutnáte 
to nejlepší z českého filmu od 
třicátých do sedmdesátých let.

Letní koncerty na nádvoří Staré 
radnice červenec-srpen 2015

Začínáme ve středu 24. 6. 2015 
kdy na pódiu na nádvoří vystoupí 
herec a písničkář Jiří Schmitzer. 
V průběhu července a srpna se 
pak divákům představí například 
folková legenda Karel Plíhal, 
alternativně rocková kapela Už 
jsme doma, netradiční spojení 
hry na cimbál a kytaru v podání 
Vladislava Bláhy a Zuzany 
Lapčíkové, nebo ti nejlepší 
bubeníci z celé republiky na Sletu 
bubeníků.
Program:
1. 7. Už jsme doma 
8. 7. KonSira 
15. 7. Animé 
20. 7. Vladislav Bláha 
  a Zuzana Lapčíková 
23. 7. Svítání 
6. 8. Karel Plíhal 
26. 8. Slet bubeníků 
27. 8. Večer jazzových legend 
28. 8. GaRe

Koncerty začínají vždy v 19.30 
hodin a konají se za každého poča-
sí, pokud pořadatel neurčí jinak.

Koncerty staré hudby na 
nádvoří Staré radnice červenec-
srpen 2015

Ke klasickému cyklu koncertů 
pod širým nebem na nádvoří 
Staré radnice se v letošním roce 
připojily i večery z oblíbeného 
cyklu Hudební lahůdky. Posluchači 
se tak mohou v průběhu prázdnin 
těšit na několik večerů naplněných 
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nejen krásnými tóny barokní hud-
by, ale i doplněnými ochutnávkami 
vybraných pochutin.
Program:
6. 7. Španělské hudební 
  lahůdky 
31. 7. Francouzské hudební 
  lahůdky 
23. 8. Mexické hudební lahůdky 
31. 8. Italské hudební lahůdky

Koncerty soudobé hudby na 
nádvoří Staré radnice červenec-
srpen 2015

Další hudební řada koncertů na 
Staré radnici je věnována 
hudbě současné a především 
brněnským skladatelům. 
Návštěvníci uslyší Brno 
Contemporary Orchestra 
založený dirigentem Pavlem 
Šnajdrem, komorní sdružení 
Parnas Quintet, které již 
není třeba hudbymilovným 
brněnským posluchačům 
představovat. Na koncertě 
violoncellisty a skladatele 
Štěpána Filípka zazní 
v premiéře jeho díla Jarní 
procitnutí pro sólový hoboj 
a Tři písně pro mezzosop-
rán, hoboj a cimbál.
Program:
4. 7. Brno Contemporary 
  Orchestra 
29. 8. Parnas Quintet 
30. 8. Štěpán Filípek

Koncerty začínají vždy 
v 19 hodin a konají se za 
každého počasí, pokud 
pořadatel neurčí jinak.

Informace o cenách vstup-
ného naleznete na webových 
stránkách www.gotobrno.
cz/leto.

Letní kino na nádvoří 
Staré radnice

V rámci letního kina 
představíme především to 
nejlepší z českého filmu od 
třicátých do sedmdesátých 
let. Nabídneme filmy, které 
jsou s láskou vybrané a které 

budou skvěle působit v atmosféře 
nádvoří Staré radnice, ale které 
byste si stejně dobře vychutnali 
i na seně. Deset projekcí českých 
filmů si budou moci zahraniční 
diváci užít s anglickými titulky. 
Například průřez tvorbou Věry 
Chytilové, jejíž čtyři nejoceňova-
nější filmy promítneme.

Zvláště bychom chtěli upozornit 
na čtyři projekce z formátu 16 
mm, který je v prostředí letních 
(ale i běžných kin) již unikátem. 
Diváci se tak budou moci přímo 
seznámit i s mizející formou 
kinařského řemesla. Přitom je čeká 

skutečně zajímavý výběr titulů, 
ať už Fričův Jánošík z roku 1936, 
pásmo filmů z doby Protektorátu 
či raritní německé propagandistic-
ké snímky z období druhé světové 
války.

Diváky budou čekat také divácky 
vděčná pásma krátkých filmů vy-
braných z mezinárodního festivalu 
krátkých filmů Brněnská 16.

Začátky filmů: v červenci v 21.30 
hodin a v srpnu v 21 hodin. 
Vstupné 70 Kč/ snížené 50 Kč. 
Program kina naleznete na www. 
www.gotobrno.cz/let
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Základní informace o přípravě na mimořádné události a krizové situace (vč. blackoutu) a žádoucím chová-
ní, pokud hrozba nastane, naleznete na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj www.krizport.cz. 

Za poruchu typu „BLACKOUT“ je považován neplánovaný 
rozpad elektrizační soustavy, postihující přerušením 
dodávky elektrické energie významnou část nebo celou 
Českou republiku, případně i okolní státy, které jsou sou-
částí vzájemně propojené elektrizační soustavy. Obnovení 
dodávky energií po vzniku „BLACKOUT“ může trvat řádově 
hodiny až dny.
Mezi základní ukazatele toho, že se nejedná o BLACKOUT, 
ale pouze o lokální výpadek elektrického proudu, 
patří:
•  osvětlenost okolních obcí nebo městských částí,      
•  stálé vysílání lokálních rádií,
•   pohyb elektrických vlakových, tramvajových nebo 

trolejbusových jednotek po trati.
Pro zjištění podrobnějších informací o nastalé situaci je 
vhodné zapnout si rádio (přenosné, v mobilním telefonu 
nebo autorádio). Další informace můžete  také během 
několika hodin najít na úřední desce ve vaší obci či 
městské části.
Ne u každého výpadku elektřiny se musí jednat 
o BLACKOUT. Může se například jednat o plánovanou 

odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To 
lze ověřit např. na úředních deskách, nebo webových 
stránkách obcí, či místně příslušné distribuční společnosti 
(stránky mohou být i během výpadku dostupné prostřed-
nictvím chytrých mobilů či tabletů).

•  Nevolejte zbytečně na linky tísňového volání 
(112, 150, 155, 158)! Tyto linky neslouží jako 
informační služba veřejnosti, proto je používejte jen 
v případě stavu ohrožujícím život.

• Nepoužívejte ke svícení svíčky! Není-li jiná mož-
nost, tak pouze s největší opatrností a nenechávejte je 
nikdy bez dozoru.

• Neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku!
Čím méně je budete otevírat, tím déle vydrží vaše jídlo 
poživatelné.

• Necestujte zbytečně!  Pravděpodobně nebude 

fungovat elektronické řízení dopravy (semafory), proto 
mohou vznikat na ulicích dopravní nehody a následné 
zácpy. Počítejte také s tím, že řada spojů nepojede, 
popřípadě bude mít značné zpoždění. 

• Neriskujte zbytečně své zdraví! Výpadek proudu 
značně vytíží složky integrovaného záchranného 
systému, proto k vám pomoc může dorazit s větší 
časovou prodlevou. Z tohoto důvodu se snažte 
vyvarovat činností, při kterých hrozí větší riziko 
zranění (rizikové aktivity v domácnosti, adrenalino-
vé sporty apod.).

V první fázi výpadku zcela jistě zaznamenáte, že 
nefungují:
•  všechny přístroje, které ke svému provozu potřebují 

připojení do el. sítě a nemají  vlastní záložní  zdroj/
baterii,

•  běžné osvětlení (v domácnostech, veřejných 
budovách, pouliční lampy),

•  zabezpečovací zařízení budov (včetně elektrického 
otevírání dveří, garážových vrat a bran),

•  dopravní signalizační zařízení 

• Nikdy nespouštějte více energeticky ná-
ročných spotřebičů současně, mohlo by dojít 
k přetížení sítě a k opětovnému výpadku. 

• Uvědomte o obnově dodávky elektrické energie 
i vaše sousedy.

• Překontrolujte nastavení všech elektronic-
kých zařízení, zejména nastavení bezpečnostních 
systémů, ovládacích prvků vytápění apod.

•  Plynové spotřebiče (kotel, sporák) používejte 
až po návštěvě specialisty z plynárenské 
společnosti. 

• Zlikvidujte znehodnocené potraviny. Vždy 

platí, že pokud si nejste jisti poživatelností, potravi-
ny raději vyhoďte.

• Je-li to možné, doplňte své zásoby. 
•  V některých případech může jít pouze o krátko-

dobou obnovu dodávky v omezeném rozsa-
hu, která bude střídavě zapínána a vypínána pro 
jednotlivé postižené oblasti. Do stabilizace situace 
nezapínejte energeticky náročné spotřebiče
a obnovenou dodávku využijte k dobití baterií 
mobilů, svítidel, rádií, načerpání zásob 
vody apod.

JAK ZJISTÍM, ŽE SE JEDNÁ O BLACKOUT 
A NE O KRÁTKODOBÝ VÝPADEK ELEKTŘINY?

CO NEDĚLAT, KDYŽ NASTANE BLACKOUT?

CO NEBUDE FUNGOVAT V PŘÍPADĚ 
VZNIKU BLACKOUTU?

CO DĚLAT PO OBNOVĚ DODÁVEK 
ELEKTŘINY?

Blackout_materialy_1503_a5.indd   1-2 23.3.2015   10:33:14
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společnosti. 

• Zlikvidujte znehodnocené potraviny. Vždy 

platí, že pokud si nejste jisti poživatelností, potravi-
ny raději vyhoďte.

• Je-li to možné, doplňte své zásoby. 
•  V některých případech může jít pouze o krátko-

dobou obnovu dodávky v omezeném rozsa-
hu, která bude střídavě zapínána a vypínána pro 
jednotlivé postižené oblasti. Do stabilizace situace 
nezapínejte energeticky náročné spotřebiče
a obnovenou dodávku využijte k dobití baterií 
mobilů, svítidel, rádií, načerpání zásob 
vody apod.

JAK ZJISTÍM, ŽE SE JEDNÁ O BLACKOUT 
A NE O KRÁTKODOBÝ VÝPADEK ELEKTŘINY?

CO NEDĚLAT, KDYŽ NASTANE BLACKOUT?

CO NEBUDE FUNGOVAT V PŘÍPADĚ 
VZNIKU BLACKOUTU?

CO DĚLAT PO OBNOVĚ DODÁVEK 
ELEKTŘINY?
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(dopravní semafory apod.),
•  bankomaty a současně nebude možné uskutečnit 

nákupy v obchodech s elektronickou evidencí prodeje 
(snímání čárkových kódů, platba kartou apod.),

•  většina čerpacích stanic pohonných hmot,
•  hromadná doprava, která je přímo závislá na dodáv-

kách elektrického proudu.

V druhé fázi výpadku (v řádu hodin) 
zaznamenáte, že dochází k problémům 
v oblastech:
•  dodávek pitné vody,
•  dodávek plynu a tepla,
•  výpadkům signálů mobilních operátorů,
•  nefunkčnosti datových sítí (internetu) apod. 

V pozdějších fázích (v řádu desítek hodin) 
bude docházet k dalším významným  potížím:
•  v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné 

hmoty, apod.),
•  v oblasti komunikace (omezený přístup k ověřeným 

informacím), 
•  při fungování jednotlivých úřadů,
•  v oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).

V případě BLACKOUTu nebude možné využívat celou 
řadu technologií, které jsou přímo závislé na dodávkách 
elektrické energie a nejsou současně zálohovány 
náhradními zdroji energie (např. dieselagregáty, 
bateriemi, apod.).
Bezprostředně po vzniku BLACKOUTu dojde 
k uvíznutí osob:
• ve výtazích, 
• v hromadných dopravních prostředcích, 
• v dopravních zácpách.
Mezi další znatelné dopady této mimořádné 
události bude patřit:

•  přetíženost telefonních sítí, omezený přístup k infor-
macím,

•  zhoršený přístup ke složkám integrovaného záchran-
ného systému,

•  omezené fungování nemocnic,
•  omezené možnosti zajištění hygienických standardů,
•  omezená možnost nákupu potravin a vody,
•  omezený nákup pohonných hmot,
•  omezené možnosti při zajištění vytápění, 
•  zvýšené riziko vzniku požárů,
•  nemožnost výkonu zaměstnání a školní docházky,
•  omezená možnost dopravy.

JAKÉ DOPADY MŮŽE MÍT BLACKOUT 
NA BĚŽNÝ ŽIVOT ČLOVĚKA?

•  Odpojte všechna elektrická zařízení od sítě (s vý-
jimkou radiopřijímače za účelem zjištění obnovení 
dodávek elektrické energie), aby při obnovení do-
dávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku 
z důvodu přetížení sítě.

•  Šetřete pitnou vodou. Kde je to možné, využijte 
užitkovou vodu (např. dešťovou). 

•  Pokuste se získat informace o situaci a o prognóze 
vývoje z médií (rádia).

•  V případě, že nemáte vůbec žádné zásoby potravin, 
požádejte o pomoc sousedy a příbuzné nebo se in-
formujte na obecním úřadě, kdy a jakým způsobem 
bude možné čerpat humanitární pomoc. 

•  Přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mra-
záku (v chladném období lze potraviny krátkodobě 
skladovat i na balkoně nebo za oknem. 

•  K nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny 
(svíčky používejte jen v krajním případě a pouze 
pod neustálým dozorem).

•  V chladném období uvážlivě hospodařte s teplem, 
tzn. zbytečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry 
pode dveřmi a okny. 

•  Nemáte-li v chladném období možnost alternativ-
ního topení, zvažte odjezd na chalupu, chatu nebo 
k příbuzným, pokud zde můžete vytápět tuhými 
palivy.

•  Šetřete pohonnými hmotami ve svém vozidle.
•  Dbejte pokynů příslušníků integrovaného záchran-

ného systému a dodavatelů energií.

CO DĚLAT, KDYŽ 
NASTANE 
BLACKOUT?
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bude docházet k dalším významným  potížím:
•  v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné 
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•  při fungování jednotlivých úřadů,
•  v oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).

V případě BLACKOUTu nebude možné využívat celou 
řadu technologií, které jsou přímo závislé na dodávkách 
elektrické energie a nejsou současně zálohovány 
náhradními zdroji energie (např. dieselagregáty, 
bateriemi, apod.).
Bezprostředně po vzniku BLACKOUTu dojde 
k uvíznutí osob:
• ve výtazích, 
• v hromadných dopravních prostředcích, 
• v dopravních zácpách.
Mezi další znatelné dopady této mimořádné 
události bude patřit:

•  přetíženost telefonních sítí, omezený přístup k infor-
macím,

•  zhoršený přístup ke složkám integrovaného záchran-
ného systému,

•  omezené fungování nemocnic,
•  omezené možnosti zajištění hygienických standardů,
•  omezená možnost nákupu potravin a vody,
•  omezený nákup pohonných hmot,
•  omezené možnosti při zajištění vytápění, 
•  zvýšené riziko vzniku požárů,
•  nemožnost výkonu zaměstnání a školní docházky,
•  omezená možnost dopravy.

JAKÉ DOPADY MŮŽE MÍT BLACKOUT 
NA BĚŽNÝ ŽIVOT ČLOVĚKA?
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jimkou radiopřijímače za účelem zjištění obnovení 
dodávek elektrické energie), aby při obnovení do-
dávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku 
z důvodu přetížení sítě.

•  Šetřete pitnou vodou. Kde je to možné, využijte 
užitkovou vodu (např. dešťovou). 

•  Pokuste se získat informace o situaci a o prognóze 
vývoje z médií (rádia).

•  V případě, že nemáte vůbec žádné zásoby potravin, 
požádejte o pomoc sousedy a příbuzné nebo se in-
formujte na obecním úřadě, kdy a jakým způsobem 
bude možné čerpat humanitární pomoc. 

•  Přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mra-
záku (v chladném období lze potraviny krátkodobě 
skladovat i na balkoně nebo za oknem. 

•  K nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny 
(svíčky používejte jen v krajním případě a pouze 
pod neustálým dozorem).

•  V chladném období uvážlivě hospodařte s teplem, 
tzn. zbytečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry 
pode dveřmi a okny. 

•  Nemáte-li v chladném období možnost alternativ-
ního topení, zvažte odjezd na chalupu, chatu nebo 
k příbuzným, pokud zde můžete vytápět tuhými 
palivy.

•  Šetřete pohonnými hmotami ve svém vozidle.
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