
Z BABÍCH DOLů

Lehký jak sen se jeví okamžik
vzpomínky na dny dávno minulé,
letí jak vítr plaché sojky křik,
údolím podél ostře vibruje.

Se strání, z Blatin, z lesů prameny
po doušku doušek potok napájí
a Babí doly sluncem znaveny
se v žáru letním celé utápí.

Údolím vzhůru stoupá chlapců smích,
ke Kuří nožce i výš se nese
a v horkém vzduchu pak les náhle ztich´ 
jakoby čekal co smích přinese.

Naděje mládí, radostná touha
a chvíle štěstí rezonují v nich,
kdo tenkrát tušil, že chvilka pouhá
vzpomínku skryje v duších mladistvých.

Na Kuří nožku – posed kol dubu,
na písně, které údolím zněly,
na dávné časy, co braly dobu
v níž dobré struny se rozezněly.

Výsada mládí – vidět svůj život
a jeho léta v touze mladistvé!
Přelétnou roky a začne závod,
kdo z koho, kdo víc – ztrácíš co je tvé.

Co je ti vlastní a patří k tobě,
jen málokdo si to uchová,
přátele z mládí, úctu k nim, k sobě,
v duši své pokoj – zákon od Boha.

Tak Babí doly v poledním slunci,
v nich Hrubá jedle na samém konci
a Kuří nožka, byť torzy byly,
vzpomínky z mládí nám přiblížily. 

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva  
MČ Brno-Jehnice

Dne 24. 2. 2016 proběhlo 199. zase-
dání zastupitelstva
- prof. Svoboda seznámil zastupitele, 
že v poslední době došlo k otravě 
dvou zvířat Fridexem. Apeluje na 
občany, aby si na své mazlíčky dá-
vali pozor a aby si motoristé zajistili 
výměnu zastaralého fridexu za nové 
náplně do vozidla.
- starosta seznámil zastupitele s po-
žadavkem občanů posunout značku 
městské části Jehnice ze směru od 
Mokré Hory k odbočce na pilu. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že pokud 
bude vhodné místo na odbočce na 
pilu, tato značka bude posunuta.
- starosta seznámil zastupitele s tím, 
že pan Hryciow doložil plány na 
umístění svého rodinného domu na 
p. č. 90/1 k. ú. Jehnice dle požadavku 

zastupitelstva, kdy byly opraveny 
kóty, a starosta potvrdil tyto plány 
pro jednání na stavebním úřadu.
- pan Pernica upozornil na nesrovna-
losti v zápisu z jednání ZMČ.
- starosta seznámil zastupitele s:
a) Změnou dopravního značení na 

ulicích Pod Vrškem a Planinka 
z důvodu výstavby přípojek 
k nově budované přístavbě 
MŠ v Jehnicích.

b) Městská policie Brno nabídla 
přistavení autobusu (MOBIDIK), 
který slouží jako mobilní poraden-
ské centrum, kde se mohou občané 
obrátit s dotazy přímo na strážníka, 
který má dané území na starosti. 
Zastupitelstvo souhlasí s přistave-
ním autobusu a pověřuje tajemníka, 
aby ve spolupráci s Městskou 
policií Brno dohodl termín.

c) Vypracováním znaleckého posudku 
na cenu pozemků p. č. 794/81 

a p. č. 794/83 oba 
k. ú. Jehnice za 
účelem výkupu těchto 
pozemků městem 
Brnem z důvodu, že na 
pozemku p. č. 794/81 
je postaveno sportoviště 

V sobotu 2. dubna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin  
se konají na Náměstí 3. května  

další

JEHNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Sněženky – foto Pekař



2

školy a p. č. 791/83 je potřeba 
k připojení nově budované MŠ 
na sítě. Zastupitelstvo souhlasí 
s proplacením částky 1 500,- Kč za 
tento znalecký posudek.

d) Jednáním o pronájmu velké 
a malé tělocvičny na závody rádio 
orientačních běžců v měsíci květnu 
2016 s tím, že by tyto závody byly 
pro větší množství účastníků, kdy 
by někteří v tělocvičně nocovali 
a využívali veškerá sociální zaříze-
ní (sprchy, toalety). Zastupitelstvo 
souhlasí s tímto pronájmem za 
částku 20 000,- Kč.

e) Cenovou nabídkou na elektro 
úpravy v propojovacím krčku ze 
školy do nově budované přístavby 
MŠ v Jehnicích od společnosti 
ELEKTROINSTA Brno, 
spol. s r.o. za částku 11 730,- Kč 
plus DPH. Zastupitelstvo souhlasí 
s touto nabídkou.

- zastupitelstvo projednalo a bere na 
vědomí zprávu finančního výboru  
ze dne 16. 2. 2016.
- zastupitelstvo projednalo a bere na 
vědomí zprávu kontrolního výboru  
ze dne 8. 2. 2016.
- předseda kulturní komise seznámil 
zastupitele s úspěchem farmářských 
trhů a uvedl, že bude navíc ještě jeden 
termín a to 2. 4. 2016. Dále seznámil 
zastupitele s přípravou konání 
kulturní akce spojené s otevřením 
nové přístavby MŠ v Jehnicích plá-
nované na termín 31. 8. 2016 – DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO 
VEŘEJNOST S PROHLÍDKOU 
NOVÉ ŠKOLKY.
- zastupitelstvo projednalo a bere na 
vědomí koncepci rozvoje ZŠ a MŠ 
Brno, Blanenská 1, příspěvková  
organizace zpracovanou ředitelem 
školy.
- zastupitelstvo souhlasí s nabídkou 
společnosti GAVEB, spol. s r.o. za 
částku 58 900,- Kč bez DPH na 
vybudování přístřešku na zastávce 
MHD na ul. Ořešínská ve směru 
do Brna. Zastupitelstvo nezařazuje 
v současné době tuto investici do 
investic městské části. Přístřešek bude 
objednán po dokončení a dovybavení 
mateřské školky.

- zastupitelstvo projednalo žádost 
Bytového družstva Zámezí a ne-
souhlasí s umístěním kontejneru na 
bioodpad ve výklenku křižovatky 
Blanenská – Sousední z důvodu 
možnosti odkládat bioodpad v Eko 
dvoře na ul. Lelekovická.
- zastupitelstvo souhlasí s nabídkou 
společnosti LENIA BRNO spol. 
s r. o. na vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby na 
poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy v přístavbě MŠ Blanenská 1, 
Jehnice za částku 3 921,60 Kč včetně 
DPH.
- zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice 
vybírá společnost Michal 
Hrnčíř s. r. o. na stavební úpravy 
sociálního zařízení v ZŠ a MŠ 
Jehnice, Blanenská 1 za částku 
665 644,- Kč včetně DPH. Ostatní 
nabídky – MK PROJEKTStav 
za částku 722 562,- Kč včetně 
DPH a LERSCH s. r. o. za 
částku 747 152,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo schvaluje  
předložený návrh smlouvy o dílo 
společností Michal Hrnčíř s. r. o. 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.
- zastupitelstvo vybírá společnost 
LENIA BRNO spol. s r.o.  
na vybudování poplachového 
zabezpečovacího a tísňového systému 
v přístavbě MŠ Blanenská 1, Jehnice 
za částku 168 313,- Kč včetně 

DPH. Ostatní nabídky – tutor.64 
s.r.o. za částku 188 133,30 Kč 
včetně DPH a OP Security s.r.o. za 
částku 204 051,98 Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo schvaluje předložený 
návrh smlouvy o dílo společností 
LENIA BRNO spol. s r.o. a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy, 
a dále pověřuje starostu projednáním 
termínu zahájení a ukončení prací 
na poplachovém zabezpečovacím 
a tísňovém systému v přístavbě MŠ 
Blanenská 1, Jehnice, který bude 
uveden ve smlouvě.
- zastupitelstvo schvaluje cenovou 
nabídku pana Jiřího Pokorného na 
stavbu sádrokartonové příčky v ZŠ 
Blanenská 1, Jehnice za částku 
22 820,- Kč plus DPH. Starosta 
seznámil zastupitele s nutností 
stolařských prací v podlaze  
na chodbě a ve třídě, kde bude 
budována příčka, kdy cena těchto 
prací není známa a bude naceněna 
v okamžiku odkrytí podlahy v pro-
storách budování příčky, kdy o této 
ceně bude zastupitelstvo obratem, 
ovšem nejpozději na příštím jednání, 
seznámeno.
- zastupitelstvo projednalo způsob 
úhrady nákladů spojených s pracemi 
předchozích čtyř bodů tohoto zápisu 
z přebytku hospodaření městské části 
z roku 2015. Rozpočtové opatření 
bude předloženo na příštím jednání 
ZMČ.

Poplatek za komunální odpad 
Splatnost do 31.5.2016  
základní sazba 670 Kč 
snížená sazba   500 Kč  
více k sazbám na www.brno.cz/odpady 
 
Možnosti úhrady poplatku 
1. bezhotovostním převodem: 
na účet:   111220022/0800 
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka 
konstantní symbol: 1318 
……………………………………………….………………………………………………………………………………................................. 

2. v hotovosti:       pokladní hodiny 
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33,    Po 8.00–12.00 13.00–17.00 

budova A, po celý rok     Út 8.00–12.00 13.00–14.30 
b) od března do května pokladna MMB,   St 8.00–12.00 13.00–17.00 

Malinovského nám. 3, přízemí    Čt 8.00–12.00 13.00–14.00 
   Pá 8.00–12.00 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

3. poštovní poukázkou 
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka 
složenky možno vyzvednout na podatelnách úřadů městských částí nebo kontaktních místech MMB. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data 
narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky na webové stránce www.brno.cz/odpady). 
Telefony: 542 174 304 -315, 318 - 3 22     e- mail: odpady@brno.cz 
Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Brně -sběr a svoz komunálního odpadu, sběr a svoz využitelných složek 
komunálního odpadu, obsluha sběrných středisek najdete na www.sako.cz., umístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu 
najdete na http://www.brno.cz/mapy 
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- zastupitelstvo nesouhlasí s připoje-
ním MČ Brno-Jehnice  
k mezinárodní kampani  
„Vlajka pro Tibet“.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o nájmu části budov na pronájem 
velké tělocvičny pro trénink mládeže 
badmintonu paní Janě Divišové a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
- zastupitelstvo nemá námitky 
k předložené projektové dokumentaci 
pro stavební povolení – výstavba 
mokřadu, tůní a biotechnických 
objektů v lokalitě VKP Loučky  
(Ořešínská rákosina) společnosti 
VZD INVEST s. r. o.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o nájmu části budov na pronájem 
velké tělocvičny pro nohejbal panu 
ing. Pavlu Tišnovskému a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 
23. 3. 2016 v 18.30 hod. na ÚMČ.

Vlastníci by si měli 
zkontrolovat, jestli mají stavby 
zapsané v listu vlastnictví

Z důvodu odstraňování chyb 
v Registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RUIAN), 
vyzývá Odbor územního 
a stavebního řízení-stavební úřad 
ÚMČ Brno-Královo Pole vlastníky 
rekreačních objektů, garáží, případně 
jiných staveb, které nejsou součástí 
pozemku rodinného domu a které by 
mohly mít přidělené evidenční číslo, 
aby si zkontrolovali, jestli mají tyto 
stavby zapsané v listu vlastnictví, a to 
včetně evidenčního čísla.

Případné nesrovnalosti je nutné 
oznámit stavebnímu odboru do 
konce roku 2016. Stavby, u kterých 
nebude do konce roku 2016 vyjasněno 
parcelní číslo pozemku a evidenční 
číslo, budou z Registru vymazány. 
Kontrolu, zda jsou stavby evidované 
v RUIANU, je možné bezplatně 
provést prostřednictvím internetových 
stránek http://vdp.cuzk.cz/. V této 
aplikaci je nutné kliknout na položku 
Vyhledávání prvků a následně zadat 
požadované údaje. Pokud se  
nezobrazí žádné údaje, jedná se o 
stavbu, která není vložena do eviden-

ce, a je nutné kontaktovat stavební 
úřad. 

RUIAN je elektronická evidence 
budov, vytvořená Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním 
zajišťující evidenci nemovitostí a 
věcných práv k nim, a to od 1. 7. 2012. 
K tomuto datu odpovědnost 
vedení evidence nemovitostí přešla 
na stavební úřady. RÚIAN je jedním 
ze čtyř základních registrů podle 
zákona č. 111/2009 Sb. Tyto registry 
jsou základním stavebním kamenem 
elektronizace veřejné správy České 
republiky. Cílem registru je dodávání 
jednotných a ověřených informací 
pro všechny složky veřejné správy. 
Dalšími registry jsou registr obyvatel-
stva (ROB), registr práv a povinností 
(RPP) a registr osob (ROS).

V případě dotazů doporučujeme 
osobní návštěvu stavebního 
úřadu v úředních dnech (pondělí 
a středa 8.00 – 17.00 hod.), který sídlí 
na Palackého třídě 59, Brno.

Kateřina Ovečková
referent Odboru územního  

a stavebního řízení

Odtahy vozidel při blokovém 
čištění v roce 2016

Společnost Brněnské komunikace 
a.s. bude v roce 2016, tak jako v před-
chozích letech, zajišťovat odtahy 
vozidel při blokovém čištění  
a to prostřednictvím firmy Zdeněk 
Černý. 

Vozidla provozovatelů, kteří  
v době blokového čištění  
nerespektují dopravní značení,  
budou odtahována na příslušnou 
dopravní plochu Drážní 9.

Ceník za odtah je dán dle usnesení 
schůze Rady města Brna č. R6/085 
konané dne 14. 11. 2012:

Zahájený odtah: 40,- Kč
Nedokončený odtah: 1 000,- Kč
Dokončený odtah včetně parkovné-

ho: 1 920,- Kč
Zpětný odtah včetně parkovného: 

3 720,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Roman Nekula
správní ředitel

Vážení spoluobčané  
naší městské části,

v zimních měsících se v Jehnicích 
vyskytly případy otravy koček etylen-
glykolem. Tato chemikálie bývá sou-
částí nemrznoucích směsí do chladičů 
(nejznámější je Fridex), brzdových 
a převodových kapalin, rozmrazovačů, 
ústředních topení apod. Toxické látky 
jsou postupně nahrazovány bezpeč-
nějšími, ale podle výskytu otrav není 
tento problém bezezbytku vyřešen. 
Etylenglykol je mimořádně toxický, 
a to nejen pro psy a kočky, ale i pro 
člověka a řadu dalších živočišných 
druhů. Hlavní riziko spočívá v tom, 
že má sladkou chuť a k otravě stačí 
slíznout nebo vypít několik mililitrů 
této tekutiny. Během několika hodin 
se látka v organismu změní v jedovaté 
šťavelany, které vedou k edému až 
selhání ledvin a zachránit otrávené 
zvíře se daří spíše výjimečně. 

Po několika letech klidu se v naší 
městské části vyskytly nejméně tři 
případy akutní otravy u koček. Jednu 
z nich jsme prokázali pitvou na vete-
rinární fakultě, zbývající dvě kočky 
uhynuly na akutní selhání ledvin za 
podezřelých okolností. Kromě náhlé 
apatie a nechutenství byly pozorovány 
příznaky připomínající opilost, zúžení 
zorniček, zvýšený příjem tekutin 
a močení. Ve všech případech byla 
postižena zvířata mladá a bez 
předchozích zdravotních problémů. 
Společným rysem byl volný pohyb 
v bližším nebo vzdálenějším okolí 
domu.

Nechtěl bych spekulovat, zda 
k těmto otravám nedošlo úmyslně. 
Pro takové obvinění zatím chybí 
důkazy. Spíše se domnívám, že někde 
v obci vytekla nemrznoucí směs 
s obsahem etylenglykolu nebo došlo 
k jiné neopatrné manipulaci s touto 
toxickou látkou. Tyto chemikálie se 
většinou dají odevzdat u benzinové 
pumpy nebo ve sběrném středisku.

Jak těmto mimořádným událostem 
předejít:
1. Při manipulaci s látkami 

obsahujícími etylenglykol pracovat 
s co největší opatrností. Vstřebává 
se také inhalací nebo přes 
nechráněnou kůži. Nedovolit jejich 
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samovolný únik a zacházet s nimi 
jako s látkami toxickými.

2. Omezit nekontrolovaný pohyb psů 
i koček.

3. V případě výskytu prvních klinic-
kých příznaků vyhledat neprodleně 
odbornou pomoc. Pokud není 
poskytnuta do 4 – 6 hodin, riziko 
úmrtí rychle narůstá.

Budete-li mít v tomto ohledu nějaké 
dotazy, tak mi zavolejte.

Dr. Miroslav Svoboda, tel. 602 771 871

K výsledkům jehnické 
Tříkrálové sbírky

Tři králové letos obcházeli Jehnice 
s koledou a sedmi zapečetěnými 
pokladničkami Charity Brno v období 
2. – 10. 1. Do sbírky přispělo více 
jehnických obyvatel než loni a také 
se více vybralo. Průměrně jsme při-
spěli do každé pokladničky cca 5 tisíc 
korun, což je pro nás vynikající 
výsledek – díky přispěvatelé! Letošní 
celorepublikový výnos je téměř 96 mi-

lionů, z nich pak jde 95  % 
na přímou pomoc v regionu, 
kde byly dary poskytnuty.

V Brně to bude podpora:
- hospicové péče
- Centra služeb pro 

lidi bez domova na ul. 
Bratislavská

- odborné a právní 
poradenství pro lidi v krizi 
na Tř. kpt. Jaroše

- půjčovny zdravotnic-
kých pomůcek na ul. Žižkova

- kavárny Anděl, kde pracují 
lidé s lehkým mentálním po-
škozením na ul. Gorkého.

Další podrobné informace 
o Tříkrálové sbírce a jejím 
využití najdete na www.
trikralovasbirka.cz.

P.S. A pro nás koledníky 
je „odměnou“ sousedské setkání 
a vzájemné poznávání.  Každý rok se 
k nám někdo přidá, ale i do budoucna 
budeme rádi za každého dalšího 
koledníka, i malého! A tak zase za rok!

Jana Šimonovská

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme Jehnice!

Již druhým rokem pořádá Český 
svaz ochránců přírody a spolek 
Ekosomák akci zaměřenou na úklid 
České republiky. V loňském roce se 
několik jehnických občanů obětavě 
zapojilo do této akce a postaralo 
se o úklid nejvíce „zaneřáděných“ 

míst Jehnic. V letošním roce se tato 
akce uskuteční především v sobotu 
16. dubna. Pro všechny dobrovolníky, 
kteří by se této akce chtěli zúčastnit, 
máme na ÚMČ přichystáno vše 
potřebné (igelitové pytle a pracovní 
rukavice). Sběrné místo je jako loni 
před ÚMČ. V případě potřeby odvoz 
zajistí jehničtí hasiči, kteří se postarají 
o úklid jehnického potoka od prame-
ne k rybníkům.

Připojte se i Vy do této akce a po-
mozte ostatním uklidit nejen okolí 
svých domovů, ale i  místa černých 
skládek a nepěkných zákoutí Jehnic.  
Ostatní informace na tel: 723 684 976.

Jiří Hudec

Kocour Fanda, který na otravu etylenglykolem  
v lednu uhynul – foto Svoboda

Koledníci Tříkrálové sbírky – foto Šimonovský
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              Pozvánka 
                       na výstavu MANDAL 
             
             
                     Monika  ZLATNÍKOVÁ 
 
              
                 Přijďte podpořit pejsky a kočičky z útulku 
                      SOS zvířatům, s. r. o  
                  
  
 
              Zahájení 31. března 2016  v 17 hodin 
                
                 kde    
 
 

                     CML  plus ®  centrum vzdělávání 
           
                    Brno, Kounicova 41, 2 patro  
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Vážení spoluobčané,  
zkusíme to také? 

Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity řešila v letech 2011 – 2014 
badatelský úkol, který bychom mohli 
zkráceně nazvat „Místa paměti“. 
Podrobnosti může zájemce najít 
na stránkách http://projekty.osu.
cz/mistapameti. Výzkum se týkal 
měst Ostravy a Havířova a vesnic 
v horní části povodí Morávky (Vyšší 
Lhoty, Raškovice, Pražmo, Krásná, 
Morávka) a v horní části povodí 
Vsetínské Bečvy (Nový Hrozenkov, 
Karolinka, Velké Karlovice). 

Měl zachytit:
a) pomístní názvy, tedy názvy ne-

obydlených míst – pole, lesy, louky, 
kopce, hory, rybníky, řeky, skalní 
útvary, lomy atp. 

b) místní názvy, tedy názvy obyd-
lených míst – domy, statky, části 
obce, hospody, obchody, názvy 
osad a obcí atp.

Projekt si všímal neoficiálních 
lidových názvů míst a způsobu, jak 
vznikly, pozornost věnoval i tomu, 
jak lidé město či vesnici vnímají; 
např. místní občané dostali do ruky 
prázdný papír a v něm vyznačili 
např. místo, které považují za cent-
rum. Tyto tzv. mentální mapy měst 
dosud nikdo v ČR nezpracoval. 
Přiblížíme si to na příkladu našich 
Jehnic. Např. se říká: jedu do města, 
jedu do Brna, ale přitom naše městská 
část do Brna oficiálně patří již 45 let, 
od roku 1971. Výzkum Ostravské 
univerzity se setkal s velkou pozor-
ností nejen představitelů samosprávy 
uvedených míst, ale zapojili se zájemci 

ze škol, občanských sdružení, spolků 
atd. V roce 2014, kdy oficiálně projekt 
končil, byly výsledky průzkumu zpra-
covány do odborných materiálů (me-
todika ochrany místních a pomístních 
názvů pro obce a města, metodika 
využití místních a pomístních názvů 
ve výuce historie na ZŠ, odborné 
přednášky, články, publikace), pro 
širokou veřejnost byly uspořádány 
přednášky a výstavy, které pokračují 
dosud (např. v lednu až březnu 2016 
se konala výstava „Tajemství v názvu 
ukrytá“ ve Vsetíně). Snad nejzajíma-
vějším výsledkem pro neodborníky 
jsou interaktivní internetové stránky 
s informacemi o vývoji a významu 
místních a pomístních názvů ve 
vybraných oblastech, dostupné na 
http://www.nazvymist.cz . Tam si 
může zájemce najít název místa, kde 
bydlí, a příběh, který se k názvu pojí, 
najde také lidový, neoficiální název 
své ulice nebo náměstí. Ale pozor: 
mapa odráží právě výsledky projektu, 
i když zobrazuje celou Českou repub-
liku. Pro zajímavost: Moravskoslezský 
kraj na mapě uvádí 1875 míst, 
Zlínský kraj má 1145 míst, to názorně 
dokazuje, že oba kraje se projektu 
účastnily. Na pomyslné bronzové 
příčce je kraj Vysočina se 103 místy, 
což je zajímavé vzhledem k faktu, že 
kraj nebyl oficiální součástí projektu. 
Z Jihomoravského kraje najdeme 
jeden jediný odkaz na obec Senohrady 
(okres Brno-venkov) s lesem Skřipina 
nad řekou Oslavou! V budoucnu se 
uvažuje, že vědci rozšíří výzkum na 
všechna větší sídla v celé ČR. Zjistí 
třeba, jak v kterém městě vznikají 
názvy ulic, kdo o tom rozhoduje 

a jestli mají lidé 
ke jménu své 
ulice nějaký 
vztah. Zatím 
badatelé z dílčích 
výzkumů usuzují, 
že hlavně na síd-
lištích a v nových 
zástavbách lidé 
název své ulice 
neřeší. Jinak je 
tomu u názvů 
městských 
čtvrtí, ty už značí 
třeba určitou 

prestiž. Například bydlení v Brně 
v Masarykově čtvrti se považuje 
za nejvyšší standard bydlení. Být 
obyvatelem Líšně, která má svůj 
vlastní dialekt, znamená hrdost jejích 
obyvatel na svou obec, platí zejména 
v místech původní starobylé osady. 

Možná si řeknete: A k čemu je to 
dobré? Vždyť dnes má každý GPS 
navigaci, všechno najdu přece na 
internetu! Odpovíme slovy autorů 
projektu: „Náš projekt je založen 
na předpokladu, že místní a po-
místní názvy v krajině jsou součástí 
kulturního dědictví naší země, 
protože v sobě uchovávají informace 
o charakteru míst, způsobech jejich 
využívání a také o životě našich 
předků. Zároveň se domníváme, 
že znalost významů názvů v místní 
krajině je nutným předpokladem 
k vytvoření pevných vazeb mezi lidmi 
a jejich prostředím, vazeb, které jsou 
nutné pro uchování demokratických 
společenství na lokální úrovni.“

V naší obci již v minulosti někteří 
občané pociťovali potřebu zaznamenat 
a tak zachovat staré názvy, jak si je 
pamatovali z vyprávění rodičů nebo 
prarodičů. Jehnický písmák, kterému 
vděčíme za množství zajímavých 
informaci, pan Antonín Pernica, 
zanechal v rukopise i záznamy o míst-
ních a pomístních názvech s jejich 
vysvětlením. Také v publikaci „Jehnice 
od minulosti k dnešku Sborník statí 
k výročí 710 let obce 1292 – 2002“ 
je věnována celá kapitola nejstarším 
pomístním jménům a názvům a jejich 
poloze, jejímž autorem je Karel 
Stránský. Také oba pánové uvedli, že 
„Staří osadníci, srostlí od mládí s obcí, 
s jejím ještě z velké části venkovským 
způsobem života, také s jejím blízkým 
okolím, postupně odcházejí na 
věčnost. /…/ Abychom připomněli 
dobu, kdy každá, byť i nevelká část 
obce a okolí měla své místní jméno 
či název, což umožňovalo rychlou 
prostorovou orientaci a zbavovalo 
krajinu její anonymity.“ Z uvedených 
materiálů jsme čerpali podklady 
k článku, v závorce uvádíme zdroj 
informace zkratkou: Per = Pernica, 
Str = Stránský pouze v případech, kdy 
název uvádí jen jeden z autorů, kde 
zkratky nejsou, znají označení oba. Krajina
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Nejdříve obrátíme pozornost 
k jehnickým pomístním názvům.

Pole se jmenovala třeba:
Bařiny – u Mokré Hory (Per);
Kopaninky – malá políčka velikosti 

jedna až dvě měřice, která patřila 
obci, a licitačně se pronajímala kaž-
dým rokem jehnickým domkařům. 
Vyvolávací cena se nesměla zvyšovat, 
jak jinak bylo při licitaci zvykem, 
pacht trval tři roky. Obdělávala se 
kopáním, pracovalo se ručně bez 
použití potahů; 

Kopaniny – mírně zvýšené pole 
s okrajem lesa. Pole i les patřily  
rodině Danielově z čísla popisné-
ho 12, která zde pálila milíř.  
Místo spáleniště bylo znatelné  
i po letech, kruh měl průměr  
až čtyři metry, černý popel sahal  
do hloubky zhruba půl metru a na 
jeho místě nerostl ani plevel.  
Nachází se zde nejvyšší kóta jehnic-
kého katastru 376  m n. m. s názvem 
U dubu;

Krajina – 
podél hranic 
sousední 
obce Ořešín, 
velká část pole 
byla bahnitá, 
protože z lesa 
Šupelák vyté-
kala voda ze 
dvou studánek 
– pramenů 
přímo  
na pole;

Kukýrna – 
pole s kopcem 
a pěkným 

výhledem na Brno, severozápadně od 
Jehnic;

Líchy – značilo původně úzký pruh 
země, široký zpravidla tolik, kam až 
se hodilo obilí při ručním setí;

Malý klín 
– pod lesem 
Cihelna (Per);

Mezi bořím 
– asi 80 měřic 
polí mezi 
lesy Cihelna 
a Stráň ve 
směru od 
dnešního 
hřbitova ke 
Skrejši;

Roviny – 
poblíž dnešní 
ulice Plástky, 
v názvu 
se odráží 
charakter terénu;

Šajba – v místech snad stávala 
střelnice majitelů zámku, pochází 

z německého 
die Scheiben, 
tedy střelba do 
terče;

U studýnek 
– na seve-
rovýchodní 
straně katastru 
Jehnic směrem 
k Lelekovicím, 
je to trať, kde 
se nacházely 
studánky;

U boží 
muky – za vsí 

směrem k Vranovu poblíž Boží muky 
z roku 1674;

Velký klín – před školou, označuje 
tvar a rozměr pole (Per).

K názvům Klínek, Nade žleby 
– pole a les, Náplavy, Plástky se 
nám nepodařilo zatím určit přesnou 
lokalizaci.

Lesy se označovaly například takto:
Baba – obecní lesy severně až 

severovýchodně od Jehnic v místech, 
kde sestupuje polní cesta do Babích 
dolů;

Bílová – nachází se jihozápadně 
od Jehnic směrem k Mokré Hoře, 
je odtud krásný výhled směrem 
k městu a při dobré viditelnosti až 
k Pavlovským vrchům, toto pomístní 
jméno se v okolí Brna vyskytuje pouze 
v jehnickém katastru, podle jazyko-
vědců označuje vlastně Bílou horu;

Cihelna – vpravo od cesty z Mokré 
Hory do Jehnic, v jeho rohu bylo za 
první republiky vybudováno malé 
cvičiště pro Sokol, které nahradilo 
staré výletiště a cvičiště v lese 
Kleštínek. Sloužilo pro cvičení, 
oslavy, dětské radovánky ještě po 
druhé světové válce do doby, než se 
vybudovala hřiště za školou a hřiště 
v areálu bývalé zámecké zahrady;

Dubinka – lesík napravo od polní 
cesty z Jehnic do Lelekovic;

Horka původně též Chrastina – 
v místech dnešního hřbitova, kdysi 
porostlá lískami, břízami, šípkovými 
keři, hojnou květenou, jahodami, 
rostly zde také hříbky;

Kleštínek též Kleštěnec – na kopci 
nad bývalým pivovarem, jeho vrcholu 

Bílová

Dubinka

Cihelna
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dominoval mohutný dub, ve kterém 
sídlily sovy. Bylo zde vybudováno 
staré výletiště a původní hasičské 
a sokolské cvičiště;

Na babě – starobylý název, důležitý 
orientační bod v terénu;

Obceny též Vobceny, Víchceny – 
název patří k nejstarším dochovaným 
v obci, byly to obecní lesy  
jihozápadně od Jehnic směrem 
k Lelekovicícm. Rolníci dostávali 
každoročně deputát šest kusů 
dubových stromů i s větvemi zadarmo 
(Per);

Rakovec – podle jazykovědců ná-
leží historicky k potokům, bohatým 
na ryby;

Skrýš též Skrejš – na jihovýchodě 
katastru obce;

K názvům Hluky, Nade mlýnem, 
Nade žleby, Nivy, Stráň opět nezná-
me přesné umístění.

Louky:
Babídoly též Babí doly – louky 

v místech, kudy vedla původní cesta 
z Jehnic do Vranova. Péčí Mendelovy 
univerzity v Brně byla obnovena jako 
„Babídolská cesta“, která slouží dnes 
turistům;

Hluk – louky v údolí Ponávky, 
snad se v názvu odráží hluk, který 
způsobovala železnice;

Na loučkách – malé díly luk nad 
vsí pod Horkou, byly bohaté na 
vodu, kterou zde jímal místní pivovar 
a potrubím odváděl do rezervoáru 
ve svém dvoře, také oblíbené místo 
jehnických dětí ke hrám, když zde 
pásly husy nebo kozy;

Žleby – bez lokalizace.
Zde naše pátrání v dnešním 

čísle Jehnických listů skončíme. 
Pokračovat budeme ještě v dalších 
číslech, kdy dokončíme kapitolu 
o pomístních názvech a navážeme 
druhou skupinou, názvy místní.  
Rádi uvítáme i podněty našich čtená-
řů, stačí, když na listu papíru uvedete 
své jméno (není povinné) a místní 
název pole či lesa a jeho lokalizaci. 
Text můžete odevzdat osobně či do 
schránky obecního úřadu.  
Již předem děkujeme za pomoc.

Redakce Jehnických listů
Foto Pekař

Na co si dát pozor při přepisu 
vozidla

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto díle bych chtěla poukázat 

na právní úpravu zápisu změny 
vlastníka silničního vozidla v případě 
prodeje ojetého vozidla. Zcela běžný 
prodej ojetého vozidla může způsobit 
prodávajícímu nepříjemné komplika-
ce. Již více než rok je účinná novela 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, která, žel, nereflektuje 
potřeby praxe a i přes sliby zákono-
dárců se dodnes nepodařilo odstranit 
její neduhy.

Aby došlo k zápisu nového vlast-
níka vozidla do registru silničních 
vozidel, je potřebné podat žádost. 
Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) 
zákona o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
žádost podávají dosavadní vlastník 
(prodávající) a nový vlastník  
(kupující) společně. Oba se však 
můžou domluvit, že přepis provede 
buď prodávající, nebo kupující. 
V takovém případě je potřebné, aby 
jeden druhému udělil plnou moc 
k zastoupení při podání žádosti.  
Plná moc musí být písemná  
a opatřena úředně ověřeným podpi-
sem.

Zákon o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
stanoví k podání žádosti o zápis 

změny vlastníka silničního vozidla 
lhůtu 10 pracovních dnů ode dne 
převodu vlastnického práva. 

Nedojde-li však k podání žádosti 
o zápis změny vlastníka silničního 
vozidla včas, dopustí se fyzická osoba 
přestupku, za nějž hrozí pokuta ve 
výši až do 50 000 Kč a v blokovém 
řízení pokuta ve výši do 5 000 Kč.

A právě v tomto okamžiku se 
dostáváme k jádru problému. Pokud 
se prodávající s kupujícím dohodnou, 
že podají žádost společně, prodávající 
nemá jistotu, že se kupující na pří-
slušný úřad dostaví. Stejně tak,  
udělí-li prodávající kupujícímu plnou 
moc k podání žádosti. Prodávající 
přitom nedisponuje žádnými pro-
středky, jak se po kupujícím domoci 
přepisu vozidla.

Nepomůže ani policie. Pokud by 
se totiž prodávající rozhodl zajít na 
policii a oznámit spáchání přestupku, 
kterého se měl dopustit kupující 
tím, že neoznámil změnu vlastníka 
vozidla, udal by i sám sebe a hrozila 
by mu pokuta. A i přes uhrazení 
uložené pokuty by byl prodávající 
nadále veden v registru vozidel.

Ze začarovaného kruhu pomůže 
prodávajícímu jedno – ostražitost. 
Prodávající musí přebrat iniciativu 
a nechat kupujícího, aby mu udělil 
plnou moc s úředně ověřeným pod-
pisem již při koupě vozidla a podat 
žádost o zápis změny vlastníka 
vozidla osobně.

Stavba nové budovy mateřské školy i vlivem příznivého počasí  
pokračuje rychlým tempem – foto Pekař
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Naději prodávajícímu může 
přinést i kvalitní text kupní smlouvy. 
V tomto případě ale pozor – sjednání 
povinnosti kupujícího přepsat  
vozidlo na sebe samo o sobě  
nepomůže. Bude potřebné sjednat si 
pro případ porušení takové  
povinnosti smluvní pokutu.  
I tu však prodávající musí počítat 
s tím, že smluvní pokuta sice bude 
působit na kupujícího motivačně, 
nemusí ale znamenat, že kupující 
vozidlo na sebe skutečně přepíše. 
A prodávajícímu nezbude, než se 
obrá tit na příslušný soud se žalobou 
na zaplacení smluvní pokuty.  
Přesto ani tato cesta najisto nezna-
mená, že v registru vozidel bude svítit 
jméno kupujícího.

Tento díl bych ráda ukončila 
římskou právní zásadou vigilantibus 
iura skripta sunt, tedy že právo  
náleží bdělým. Tato zásada stručně 
vystihuje řešení výše popsaného 
problému. Nelze pochybovat o tom, 
že vezme-li prodávající zápis změny 
vlastníka vozidla do vlastních rukou, 
kdy mu kupující udělí plnou moc 
s úředně ověřeným podpisem, vyhne 
se v případě nesoučinnosti kupujícího 
komplikacím i případně uděleným 
pokutám. 

Marianna Sušková
advokátní koncipientka v AK Hubený

Domov pro seniory  
Akátový dům má 
za sebou první rok 
provozu

Akátový dům stojí 
v centru Rajhradu  
na ulici Městečko č. 52. 
V bytech bydlí jak 
soběstační senioři,  
kteří využívají základních 
služeb pečovatelek 
a oceňují hlavně pestrý 
kulturní a společenský 
život, tak senioři, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje 
celodenní pečovatelskou 
péči. 

Jak vyplývá z rozhovoru 
s obyvateli Akátového 
domu, žijí si zde spoko-
jeně. Třeba takový pan 

Dohnal žil 30 let v Brně a jak tvrdí, 
má rád okolo sebe lidi,  
se kterými se může bavit.  
Když potřebuje na chvíli změnit 
prostředí, vyrazí na výlet do Brna 
nebo za bratrem na Znojemsko. 
Na otázku, jak se mu zde žije, říká: 
„Pořád se tady něco zajímavého děje. 
A jsou tady lidi, můžu se vykecat.  
Já jsem ten typ, co nezavře hubu, 
jak se říká.“ Z jeho řeči je cítit 
spokojenost.

Akátový dům je sice domov  
pro seniory, ale přes svoji krátkou 
existenci se již stačil představit  
i širší veřejnosti jako rajhradské 
kulturní centrum. Vedení domova 
připravuje na každý měsíc  
kolekci zajímavých a různorodých 
akcí, přednášek a koncertů. 

Vedení domova hodnotí první 
rok provozu jako velmi vydařený. 
„Podařilo se nám vytvořit kolektiv 
příjemných a zkušených pečovatelek, 
které zvládají jak náročné situace, 
tak i zábavu a aktivizace klientů.“ 
Domovu se za krátkou dobu  
své existence podařilo získat dobré 
jméno.

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad;  
tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz

Bronislava Migotová
vedoucí Akátového domu

Speciálně pedagogické centrum 
MŠ a ZŠ pro tělesně postižené 
Brno, Kociánka, p.o. 
Kociánka 6, 612 00 Brno

zajišťuje včasnou intervenci 
a poskytuje služby rodičům dětí 
předškolního a školního věku  
a dále nabízí:

poradenství pro rodiče,  • 
zákonné zástupce a učitele  
tělesně postižených dětí  
a dětí souběžně postižených  
více vadami
poradenství při integraci  • 
tělesně postižených dětí  
do běžných MŠ a ZŠ, konzultace 
pro ředitele těchto škol a učitele, 
kteří mají nebo budou mít  
ve třídách handicapované děti
individuální poradny  • 
pro rodiče handicapovaných  
dětí, poradny pro rozvoj  
grafomotoriky

Konkurz Brn�nského D�tského Divadla 
(Prosíme, oznámit ve všech t�ídách, vyv�sit na nást�nky.) 

Konkurz Brn�nského D�tského Divadla (BDD) se uskute�ní dne 8.5.2016 v Divadle Bolka Polívky, 
Jakubské nám�stí �. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zú�astnit d�ti s r�znými zájmy ve v�ku od 8 do 15 
let, resp. mládež do 18 let. BDD od svého založení (r. 2009) doposud uvedlo, p�evážn� v prostorách sklepní scény 
Divadla Husa na provázku, mimo jiné, tyto inscenace:  

Baron Trenck      - starobrn�nská pov�st, režie: Pavel Gejguš.   
Lesní láska           - scéná� Milan Uhde, hudba Miloš Št�dro�, režie: Simona Nyitrayová.   
Sachsiáda             - st�edov�ké frašky, Hans Sachs, režie: Vít�zslav V�trovec.  
Chudák Choma a ví�kový Vij - podle povídky N. V. Gogola. Scéná� a režie: Simona Nyitrayová. 
Rozhádaná abeceda - o šikan� na ZŠ. Scéná� a režie: Michaela Rotterová. 
Bajky dell´arte - moudra, která stále platí. Režie: Aleš Ku�era. 
�ekání na život…a za�ínáme znovu - z aktuálního života, m�že se to stát i vám. Scéná� a režie: Eva Lietavová.
BDD je d�tský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovn� um�lecko-dramatické �innosti 

zam��uje na aktivní zapojení d�tí r�zného v�ku již od samého po�átku p�ípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. 
D�ti, které konkurzem úsp�šn� projdou, se mohou již zú�astnit letního soust�ed�ní BDD 2016, které se koná  
v termínu od 30.7.2016 do 13.8.2016 v RS Hál�v mlýn. 

BDD se snaží voln� navazovat na d�ív�jší �innost D�tského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již 
zesnulý, režisér Zden�k Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou um�leckou p�ípravu a získané znalosti �i 
dovednosti budou d�tmi dále využívány i v dalším b�žném život�. Z této �innosti mohou v budoucnu také vzejít i další 
výrazné um�lecké osobnosti, �ímž BDD svým dílem p�ispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o m�st� Brn� vždy 
hovo�ilo jako o „líhni hereckých talent�“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni 
s perspektivou dalšího �etného reprízování. 

P�ihlásit se k ú�asti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: 
detskedivadlo-brno@seznam.cz

V p�ípad�, že tento zp�sob komunikace není možný i telefonicky na �ísle: +420 603 584 610. 
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

                             Projekt BDD se koná za finan�ní podpory Jihomoravského kraje a statutárního m�sta Brna.   
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výjezdy do rodin handicapovaných • 
dětí
poradenství při zařazování  • 
postižených dětí do příslušných 
škol a školských zařízení
poradenství při změně  • 
školy související s přechodem 
tělesně postižených dětí  
na druhý stupeň ZŠ
informace o učebních  • 
a studijních oborech  
a pomoc při výběru povolání 
vycházejících tělesně postižených 
žáků
poradenství při výběru  • 
kompenzačních pomůcek,  
speciálních lavic a židlí
konzultace s lékaři, pracovníky • 
jiných SPC, PPP, ŠÚ,  
sociálními pracovníky
řešení výchovných a výukových • 
problémů tělesně postižených dětí 
s vývojovými poruchami učení

tel. SPC pro MŠ: 515 504 375
tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373
e-mail SPC: spcprotbrno@seznam.cz
http://www.skola-kocianka.cz

Mateřská škola a Základní 
škola pro tělesně postižené

nabízí ve spolupráci s odborníky 
Centra Kociánka:

MŠ:
záměrem výchovně vzdělávacího • 
působení je vést děti k lásce 
k přírodě a vytváření zdravých 
životních návyků, umožnit  
jim i přes handicap prožít  
aktivní a šťastné dětství tím,  
že jim budeme vytvářet atmosféru 
založenou na porozumění, bezpečí, 
pohodě, uznání a empatickém 
naslouchání
přijímáme děti zpravidla ve věku • 
3 – 6 let, respektujeme specifické 
odlišnosti a individuální možnosti 
dětí, při adaptaci vítáme  
přítomnost rodičů a postupujeme 
dle individuální domluvy
vzděláváme především děti  • 
s tělesným postižením  
a to různé formy DMO, VVV, 
rozštěpy páteře, progresivní 
svalovou dystrofií, klienty  
s multihandicapy aj., dále přijímá-
me děti s ADHD, poúrazovými 
stavy, děti s PAS
těžištěm působení je úsilí všech • 
zúčastněných (tj. speciálních 
pedagogů, logopedů, asistentů 
pedagoga, fyzioterapeutů)  
o optimální začlenění dětí  
do života za komplexního  
působení všech dostupných  
speciálně pedagogických,  
psychologických, léčebných,  

sociálních a pracovně terapeutic-
kých metod
děti jsou začleněny v různých • 
typech pobytu (denní, týdenní, 
celoroční pobyt, nepravidelná 
docházka)
seznamování dětí s prostředím • 
společenským, technickým 
i přírodním – návštěva divadel, 
kin, společenských akcí  
(karneval, vánoční posezení, 
dílničky pro rodiče, …),  
tematické výlety, školy v přírodě, 
návštěvy výstav a muzeí,  
plavání, návštěvy solné jeskyně 
a jiné, a to vše ve spolupráci 
s rodinami
velkou pozornost věnujeme • 
přípravě předškoláků formou 
přípravných skupin a úzkou  
spoluprací s rodiči i učitelkami ZŠ

ZŠ:
péči dětem s postižením  • 
pohybovým, neurologickým 
i v kombinaci s mentální retardací, 
péči dětem zdravotně oslabeným 
a dětem vyžadujícím šetřící režim 
a dětem s PAS a to ve formách 
denního, týdenního nebo celoroč-
ního pobytu
péči zdravotní (pediatr, neurolog, • 
stomatolog, ortoped)
ergoterapii, arteterapii, hippotera-• 

pii, zooterapii
péči rehabilitační • 
(vodoléčba, laser, 
magnetoterapie) 
a plavání
péči psycho-• 
logickou, 
logopedickou
práci speciálně • 
pedagogickými 
metodami, kterou 
zajišťují speciální 
pedagogové
individuální • 
přístup ve výuce
pobyty v přírodě, • 
kulturní akce, 
exkurze, výlety, 
projekty, výukové 
programy, besedy
školní družinu• 

ZMĚNA
ZÁKAZNICKÉHO
CENTRA

Úřední hodiny zůstávají zachovány ve stejném rozsahu:

pondělí a středa      8:00 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek      8:00 - 15:00 hodin
pátek           8:00 - 13:00 hodin

Od 4. 4. 2016
se na Vás těšíme 
v Brně – Pisárkách,
Pisárecká 1a, Brno



projekty se zahraničními  • 
školami

tel. MŠ: 515 504 214
tel./fax ZŠ: 541 246 641
e-mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz
http://www.skola-kocianka.cz

Alice Marková
psycholog SPC

Olga Kelecsényiová
speciální pedagog SPC

DIVOČINA NA KRAVÍ 
HOŘE – TAKOVÁ  
BUDE LETOŠNÍ  
OSLAVA DNE ZEMĚ

Přijďte s Lipkou a dalšími 
brněnskými organizacemi oslavit 
Den Země, svátek naší planety, 
který se letos ponese v duchu tématu 
divočina. 

Malé návštěvníky bude čekat celá 
řada zábavných her a pokusů, při 
kterých zjistí, kde všude můžeme 
divočinu potkat, kdo se v ní může 
skrývat a jaká zábava nás v ní 
čeká. Nebudou chybět ani tvořivé 
dílny, kde si děti vyzkouší tvoření 
z materiá lů, které snadno najdeme 
v přírodě.

S programem ale Lipka myslí  
i na dospělé – pro ty budou připrave-
ny komentované procházky  
do městské divočiny v blízkosti  
Kraví hory pod vedením odborníků, 
projekce filmů z festivalu Jeden svět 
nebo EKOtrh, na kterém si budou 
moci nakoupit recyklovanou módu, 
zdravé mlsání, šperky z přírodnin, 
šetrnou drogerii či nápadité hry 
a hračky. Na workshopech se zase 
mohou naučit, jak si vyrobit  
domácí kosmetiku z toho,  
co nám nabízí příroda. 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Městská část Brno-Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel Stránský, 
Václav Šicha. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.: 541 237 425, fax.: 541 237 157 IČO 00225983. www.brno-jehnice.cz. Vychází 
4x ročně. Příloha 12x ročně. Číslo 3 vydáno dne 29. 3. 2015 v Brně. Sazba a tisk NOVPRESS s.r.o. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

 

Součástí oslav bude také kulturní 
program, v rámci kterého se představí 
Divadlo Plyšového medvídka  
s představením pro děti či kapely 
Tyjátrio, Kupodivu a Tranzan. 
V 17 hodin program na pódiu  
vyvrcholí koncertem kapely Květy. 

To vše v sobotu 23. dubna 2016  
od 10 do 18 hodin v parku  
na Kraví hoře. Více informací 

 

a podrobný program najdete na  
www.lipka.cz/denzeme.

Hlavním organizátorem akce  
je Lipka, avšak do přípravy programu 
se zapojuje asi třicítka dalších 
organizací. Akce se koná s podporou 
Jihomoravského kraje, statutárního 
města Brna, městské části Brno-střed 
a Kaiser servis. 

Mgr. Kateřina Vítková
PR manažerka

Koupím menší dům nebo větší byt. 
Děkuji za nabídku. 
Tel.: 732 434 910


