
 

Informace  
Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 25. 4. 2019 proběhlo 236. zase-
dání zastupitelstva 
Pivovar 
Zastupitelstvo souhlasí se  změnou 
stavby před dokončením  s názvem: 
„Rekonstrukce a dostavba areálu 
pivovaru Jehnice – změna Z2 
z 10/2018“  na objektu SO 201 By-
tový dům – budova A1, SO 202 
bytový dům – budova A2 a SO 205 
řadové domy – budova A5.1 až A5.6 
dle PD zpracované Ing. arch. Alenou 
Röderovou za těchto podmínek: 
- Změnu bude projednávat stavební 

úřad  ÚMČ Brno-Jehnice 
- Stavebník předloží plán kontrol-

ních prohlídek s frekvencí mini-
málně 1× za 3 měsíce 

- Stavebník souhlasí, že kontrolních 
prohlídek se může zúčastnit který-
koliv člen zastupitelstva MČ Brno-
-Jehnice 

Výstavba protihlukové stěny souvisí 
s úpravou komunikace na ulici Kleš-
tínek a podrobnosti projedná firma 
EMBRA CORRECT, a.s. jako sta-
vebník  s účastníky tohoto stavební-
ho řízení. 
Kulturní komise 
- zastupitelstvo schvaluje navýšení 
rozpočtu kultury o částku 30.000,- 
na novou akci Vítání občánků. Tato 
akce se uskuteční dne 15. 6. 2019, 
místo bude určeno. 
Různé 
- připomínky občanů k parkování na 
ul. Lelekovická budou předány 
projektantovi. Za účasti pana 
starosty budou navštíveni jednotliví 
obyvatelé ul. Lelekovická s novým 
návrhem parkování. 
- o zřízení retardéru u hospody 
Na Staré je požádáno; jsou možné 
dvě varianty retardérů, není zatím 
jasné, ke které se příslušné úřady 
přikloní. 
- zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
koupí plachty na pískoviště a zadá-
ním výroby informační tabule, aby 

poslední, kdo odchází z dětského 
hřiště, pískoviště zakryl. 
Pozemky 
- zastupitelstvo doporučuje prona-
jmout část parcely p.č. 520/1 část A 
(na ulici Plástky směr Lelekovice) 
o výměře 1039 m2 pro rekreační 
účely. 
- zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
kabelové zemní přípojky v délce 
29 m k parcele u horního rozvětvení 
ulice Plástky. 
- zastupitelstvo žádá Statutární měs-
to Brno, aby vykoupilo pozemky 
před hřbitovem. 
- zastupitelstvo souhlasí s umístěním 
stavby – přeložka plynovodní přípoj-

ky v délce 0,8 m a s přeložkou slou-
pu veřejného rozhlasu, oboje na ulici 
Plástky. 
- zastupitelstvo projednalo žádost 
OŽP MMB o stanovisko k registraci 
pozemku p.č. 1193 k.ú. Jehnice (pod 
Šupelákem) jako významný krajinný 
prvek a nesouhlasí s registrací tohoto 
pozemku jako významný krajinný 
prvek do doby, než bude vše 
projednáno s majiteli sousedních 
pozemků. 
Další jednání zastupitelstva bylo 23. 5. 2019 
 v 18:30 hod. v prostorách ZŠ Blanenská 1, 
Jehnice. 
Kompletní zápisy z jednání naleznete ve 
vývěsce MČ a na stránkách  
http://brno-jehnice.cz/zapisy. 
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Pozvánka na  „m y s l i v e c k ý   d e n“ 
 

Myslivecký spolek Paseky – Jehnice při 
příležitosti Mezinárodního dne dětí a 
Června – měsíce myslivosti pořádá 

v sobotu 8. června 2019  
„Myslivecký den s opékáním špekáčků“ 

 
Pro děti bude připravena střelba ze vzduchovky, 

luku a praku, ukázka práce loveckého psa a 
ukázka loveckých trofejí, 

jízda koňským povozem a další. 
Akce se koná od 11 hodin v Jehnicích 

v areálu myslivecké chaty  „KOUKALKA“. 
 

Občerstvení pro děti i dospělé bude zajištěno. 
 

Srdečně zvou myslivci 
 

 
V případě velmi nepříznivého počasí se 

akce nekoná. 

Zveme všechny spoluobčany dne 
9. června 2019 od 15 hodin na 
náměstí v Jehnicích na oslavy 
120 let výročí založení sboru dob-
rovolných hasičů Brno-Jehnice. 

 

Životní prostředí 
(polemika) 

Když jsem v jednom z před-
chozích čísel Jehnických listů vyzý-
val k otevřené diskusi, netušil jsem, 
jak rychle se důvod k polemice na-
jde. Poněkud mě ‚nadzvednul‘ ko-
mentář na facebooku pana Krinčeva 
týkající se hlasování o registraci 
pozemku na hranicích s katastrem 
Ořešína jako významný krajinný 
prvek (projednáváno na 236. zase-
dání zastupitelstva ze dne 25. 4. 
2019, bod č. 14). Na facebooku 
kromě jiného píše, cituji: „Smutné je 
také to, že člověk s praxí veterináře, 
jenž by měl mít vztah k přírodě, 
hlasoval proti.“  

Pane zastupiteli Krinčeve, poně-
vadž si jednání zastupitelstva točíte 
na kameru, měl byste se znovu podí-
vat na moje vystoupení v rozpravě 
před hlasováním. Jasně jsem dekla-
roval, že snahy ořešínských o kulti-
vaci životního prostředí a zadržování 
vody v krajině jsou mi sympatické 
a měli bychom s nimi spolupracovat. 
Soustava rybníčků v Rakovci se mi 
moc líbí a snahu o udržení pestrosti 
rostlin i živočichů vysloveně podpo-
ruji. Současně jsem ale řekl, že 
k tomu, abych podpořil významný 
krajinný prvek ve směru na Boží 
muka, je třeba znát stanoviska maji-
telů sousedních pozemků, občanů 
naší městské části. Zdá se, že na 
jejich názor se dosud nikdo neptal. 
Nebudou-li zde žádné legislativní 
problémy či významná omezení, 
rozhodně budu hlasovat pro registra-
ci. Abych předešel podezření ze 
střetu zájmu, prohlašuji, že kromě 
parcely, na které stojí náš dům, žád-
né pozemky v předmětné oblasti ani 
jinde v Jehnicích nevlastníme.  

Třebaže to z poznámky pana 
Krinčeva tak nevypadá, považuji 
vztah k přírodě a všemu živému za 
absolutní prioritu. Veškeré aktivity 
ve prospěch životního prostředí, a to 
nejen v naší městské části, jsou mi-
mořádně důležité. Rád bych uvedl 
pár příkladů, které mohu kdykoliv 
doložit. 

Už v roce 2000 jsem na našem 
malém pozemku za domem založil 
jezírko, ze kterého se časem stal 
funkční biotop. Kromě rybek jsou 
tam žáby, občas vidívám užovku 
a stahují se tam ptáci i ježci z okolí. 
Vlaštovky se v letu napijí a zase 
zmizí. Bohužel i jich ubývá. Několi-
krát se tam usadily přísně chráněné 
rosničky zelené (Hyla arborea), 
které dokážou být hodně hlasité 
a sousedi z toho zrovna nadšeni 
nebyli, ale jak známo, nic není 
zadarmo. 

Když jsem se vloni rozhodl na 
chalupě v Jeseníkách vybudovat na 
vlastním pozemku větší ekologické 
jezírko, abych zadržel vodu 
z tajícího sněhu a oživil místní fau-
nu, prožil jsem administrativní mar-
tyrium. Získání územního souhlasu 
trvalo 11 měsíců. Bylo zapotřebí 
doložit stanoviska 16 institucí 
a jednotlivců. Tam, kde jsem očeká-
val největší podporu, tj. na odboru 
životního prostředí v Šumperku, to 
bylo nejkomplikovanější. Byrokracii 

jsme nakonec udolali a můžeme se 
pustit do práce. 

Produkční pořadu ČT ‚Chcete 
mě‘, paní Petra Holeštová vám po-
tvrdí, že s nimi už více než 25 let 
spolupracuji. S paní Martou Kubišo-
vou, její dcerou Kateřinou nebo 
s panem Srstkou jsme natočili celou 
řadu reportáží, vstupů a odborných 
komentářů týkajících se nejen zdraví 
zvířat, ale i jejich ochrany. Snad 
i díky těmto pořadům se vztah mladé 
generace ke zvířatům a přírodě mění, 
a to je dobře. Zvířata, jak známo, 
volební právo nemají a totéž platí 
i o přírodě a životním prostředí. Je to 
výlučně na lidech a každý z nás nese 
svůj díl odpovědnosti.   

Pane Krinčeve, předtím než si 
uděláte na něco, resp. někoho názor, 
je dobré mít dostatek ověřených 
informací. K tomu alespoň vedu své 
studenty na fakultě. Pokračujme 
v diskusi, vyměňujme si názory, ale 
buďme korektní. 

Miroslav Svoboda, zastupitel 



Představujeme 
organizace působící 
v naší městské části  
 
Klub důchodců  

Jehnický klub důchodců vznikl 
před 15 lety na popud zastupitelstva 
MČ Jehnice. Smyslem jeho činnosti, 
podobně jako je smyslem obdob-
ných organizací v jiných obcích, je 
umožnění pravidelných setkávání 
starších, často i osamělých občanů. 
Pro uskutečňování této myšlenky 
slouží pravidelné schůzky, společné 
návštěvy kulturních akcí, divadel, 
kin nebo výstav. Obsahem schůzek 
bývají besedy na různá témata (např. 
zdravotní, bezpečnostní, o přírodě, 
z kultury) a další zábava.  

V neposlední řadě organizuje-
me zájezdy po naší republice s ná-
vštěvami různých zajímavých objek-
tů. Podrobný výčet našich akcí 
v každém roce zveřejňujeme koncem  
roku i v Jehnických listech. Pokud 
byste měli zájem o bližší informace, 
můžete Klub důchodců kontaktovat 
na tel: 541237049 nebo e-mailem: 
541237049@seznam.cz. 

Miroslav Polák 

 
Sdružení rodičů při  
ZŠ Brno-Jehnice 

Sdružení rodičů je dobrovolné 
občanské sdružení, které funguje již 
od roku 1992. Členem sdružení se 
stává každý rodič, který přispěje za 
své dítě na začátku školního roku. 

V současné době má Sdružení 
rodičů 185 členů, z toho 10 rodičů 
jsou členy výboru a aktivně se podí-
lí na činnosti sdružení. K nim patří 
ještě dva externí spolupracující 
členové, kteří už děti ve škole ne-
mají, ale stále ochotně pomáhají 
s pořádáním akcí. Realizované akce 
pro děti a jejich rodiče mají příjem-
nou atmosféru. Radost dětí a úspěch 
z uskutečněné akce je pro pořádající 
členy odměnou a motivací do dal-
ších let. 

Každoročně Sdružení rodičů 
pořádá pět akcí – Svatomartinský 
průvod, Mikulášskou nadílku pro 
žáky ZŠ a MŠ, ples ZŠ Jehnice, 
dětský karneval a dětskou letní párty. 

Jedinou výdělečnou akcí je 
ples, ostatní akce se hradí z člen-
ských příspěvků a dotují se ze zisku 
z plesu a sponzorských darů. 

Sdružení také přispívá na mi-
moškolní aktivity dětí. Hradí větši-
nu nákladů na dopravu dětí na školu 
v přírodě. Na konci roku hradí 
v plné výši celodenní výlet mateř-
ské školy a již tradiční závěrečný 
výlet žáků 5. třídy do zábavního 
parku, kde si děti mohou hrát a zá-
roveň se něčemu naučit. 

Na činnosti Sdružení rodičů se 
přitom může podílet každý, kdo má 
zájem, ať už ve formě aktivní po-
moci, poskytnutím služby nebo 
sponzorským darem. Zájemci 
o spolupráci mohou kontaktovat 
předsedu sdružení, kterým je pan 
Robert Charvát  
(e-mail: robert.charvat@tiscali.cz)  

Gabriela Thálová, místopředsedkyně výboru 
Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice 

 

Dobročinný spolek 
Rosťa – pomáhá 
dětem růst 
Neziskový spolek Rosťa je zaměře-
ný na pomoc neonatologickým 
oddělením v Brně.  
Co je to neonatologie? 

Neonatologie je podobor pedi-
atrie, který se specializuje na péči 
o fyziologické i patologické novoro-
zence, tedy například děti narozené 
předčasně. 

Rosťa pomáhá na základě po-
žadavků staničních sester z jednotli-
vých oddělení. Pomáhá hmotnými 
dary pořízenými z darovaných fi-
nančních prostředků. Pomáhá ma-
minkám, které tráví těžké chvíle se 
svými předčasně narozenými dětmi, 
na odděleních neonatologie. A pře-
devším pomáhá srdcem a láskou ke 
všem nedonošeným dětem. 

Rosťův příběh začíná 20. dub-
na 2017, kdy se narodila Anetka. 
Tři měsíce před plánovaným termí-
nem porodu, 37 cm, 1140 g. Malý 
uzlíček jako pytlík mouky. 
A já uzlíček nervů. Šok. Štěstí. 
Bezmoc. Radost. Strach o její život. 
Říkali jsme jí „miminko“. Nevěděli 
jsme, jestli bude žít. Anetka byla 
bojovník a za 8 týdnů  jsme si ji 
z oddělení neonatologie na Obilním 
trhu s úlevou odnesli domů. 

Uplynuly dny, týdny, měsíce a 
19. dubna 2018 se nám „narodil“ 
spolek Rosťa.  

Je z Brna a je narozený v ter-
mínu. Ne všechny děti vydrží čekat 

do stanoveného dne a derou se na 
svět dřív. Klidně i o několik měsíců. 
Nemají to pak snadné. A ještě ná-
ročnější to mají jejich rodiče a okolí, 
které o ně pečuje. 

Rosťa je tu proto, aby spojoval 
tyto rodiče a podal jim pomocnou 
ruku… 
Přijďte v sobotu 15. 6. 2019 na 
první Rosťův dobročinný piknik 
na nábřeží v blízkosti areálu Ko-
mec a pomáhejte s námi.  
Těšíme se na vás a děkujeme 
Vaše Jana, Anetka a Rosťa  

 

Společnost SAKO 
informuje 

Společnost SAKO i letos spo-
lupracovala s dobrovolnickým pro-
jektem „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“, který má za cíl vyčistit 
nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. SAKO projekt podpo-
ruje nejen poskytnutím pracovních 
pomůcek pro brněnské dobrovolní-
ky, ale také ve spolupráci 
s Magistrátem města Brna veškerý 
odpad sveze a zajistí jeho energetic-
ké využití. 

Hlavní úklidový den se konal 
v sobotu 6. dubna, jen v Brně pro-
běhlo více než 140 úklidových akcí, 
a to napříč všemi městskými částmi. 
Ústředním tématem celé akce byly 
letos pneumatiky, pořadatelé chtěli 
upozornit na jejich časté vyhazování 
do lesů a příkopů. Lidé přitom mají 
možnost odnášet je na vybraných 
čtrnáct brněnských sběrných středi-
sek nebo na místa zpětného odběru 
pneumatik, kterých je v Brně více 
než osmdesát. 

Společnost SAKO se do pro-
jektu Ukliďme Česko zapojuje kaž-
doročně. Jen loni její zaměstnanci 
odvezli v rámci této akce sesbíraný 
odpad o hmotnosti 53 tun. Dalších 
257 tun odpadu potom během roku 
2018 uklidila z nelegálních skládek 
v brněnských ulicích a zákoutích. 
 „Letos jsme rozvezli do brněnských 
městských částí pytle na vysbíraný 
odpad a pracovní rukavice pro 
všechny dobrovolníky. Ukliďme 
Česko získává stále více příznivců 
a každoročně se zvyšuje význam 
a rozsah této akce. Je příjemné se po 
úklidovém víkendu projít po čistém 
městě a vidět, že to má smysl. Jsem 
rád, že SAKO může být u toho,“ 



 

uzavřel předseda představenstva 
Filip Leder.  

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 
SAKO Brno, a.s. 

 
Společnost SAKO Brno, a.s. 

hledá od 1. července 2019 provozo-
vatele podnikové kantýny (prodejny) 
a výdejny obědů (denně cca 60 obě-

dů denně). Obědy dováží smluvní 
dodavatel, případně je možno po 
domluvě dodávat obědy vlastní. 
Zařízení kantýny a výdejny je 
k dispozici (včetně veškerého po-
třebného vybavení). 

Společnost SAKO má 450 za-
městnanců. Bufet je otevřený i pro 
externí řidiče a návštěvy ve společ-

nosti. Stávající otevírací doba 6.00 – 
14.00 hod. V tuto otevírací dobu je 
možná domluva osobní prohlídky 
a předání detailních informací. 
Kontaktní osoba: Iveta Jurenová,  
tel: 603 888 105, jurenova@sako.cz 

SAKO Brno, a.s. 



Malí i velcí, pojďte 
do zahrad 

V červnu otevřou své brány za-
hrady Lipky.  Neváhejte a přijďte se 
podívat, jak se hospodaří v zahra-
dách, kde má prostor nejen člověk, 
ale hlavně sama příroda.  

Již tradičně se začátkem června 
koná Víkend otevřených zahrad.  
V sobotu 8. června proto přijďte na 
Rozmarýnek, Jezírko nebo Lipovou 
a využijte příležitosti prohlédnout si 
solární sušičku, zelené střechy, ko-
řenovou čističku nebo třeba kompos-
tovací toaletu. Na Jezírku na vás 
navíc čekají komentované prohlídky 
přírodní relaxační zahrady. Rozma-
rýnek připravuje doprovodný pro-
gram pro děti do 8 let, od 10.30 do 
13.00 pro ně bude otevřena zahradní 
stezka s hravými úkoly. 

Speciálně seniorům je určeno 
Léto v zahradě. Na Jezírku letos 
vypukne v pondělí 17. června 
v době od 9:30 do 13:00. Kromě 
prohlídky zahrady nás čeká povídání 
o bylinkách, které vám pomohou 
zajistit klidné spaní. Poradíme vám, 
jaké pokojové rostliny jsou vhodné 
do ložnice pro čistější vzduch 
a vydatnější odpočinek. Na ohni si 
k tomu upečeme placky z kynutého 
těsta a pochutnáme si na nich přímo 
v zahradě. V případě deště budou 
aktivity probíhat v budově Jezírka.  
V pátek 21. června oslavíme vel-
kým ohněm i zpěvem začátek léta – 
Slunovrat. Na zahradě u pracoviště 
Lipová se děti i jejich rodiče dozví 
zajímavosti o tvorech žijících 
v zahradě i o zdejších rostlinách. 
Z vypěstovaných bylinek si vyrobí-
me mimo jiné měsíčkovou mast, 
která zahojí nejednu bolístku. Přijď-
te si společně užít nejdelší den 
v roce! 

Podrobnosti o chystaných 
akcích najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar-akci.  
Přejeme vám krásný začátek léta! 

Amálka Čípková, Lipka 
 

30. výročí listopadu 
1989   v retro stylu 
80. let 
 
Na podzim oslavíme 30. výročí 
sametové revoluce, už teď se ale 

můžeme ohlédnout a připomenout 
si, jak moc se Brno za tu dobu 
proměnilo. Kultovní místa, osob-
nosti, příběhy, gastronomie, 
popkultura. TIC BRNO připravil 
speciální retro turistickou nabíd-
ku, která přiblíží specifický 
brněnský životní styl 80. let 
 
Průvodcovské trasy 
Pro pěší připravíme dva malé okruhy 
městem. První s názvem Zn. Bony 
s sebou se zaměří na dobovou 
gastronomii a osmdesátkovou každo-
dennost. Provedeme vás po 
klíčových místech tehdejšího stravo-
vání, zavzpomínáme na bufety, 
jídelny a mléčné bary a nemůžeme 
minout těch několik, které se dožily 
dneška. Připomeneme si tehdejší 
nakupování, Prior, módu nebo také 
veksláky a Tuzex. 
 
Druhý, pojmenovaný Zn. Klíče 
s sebou, bude sledovat tematické 
linky propaganda, vize a zábava. 
Půjde v něm především o umění 
a reklamu ve veřejném prostoru, 
oslavy prvního máje, nerealizované 
vize a disco.  
 
Velký okruh městem bude tak velký, 
že vás na něj vypravíme v historické 
Karose. Zn. Jízda retro Karosou 
pasažéry proveze osmi zastávkami, 
mezi nimiž nemůže chybět např. 
Hotel Myslivna, sídliště Vinohrady, 
paddock Grand Prix v Bosonohách, 
nebo tramvajový tunel pod 
Špilberkem s ústím na Pekařské.  
 

Kompletní informace o prohlídkách, 
retro jízdách a online vstupenky 
najdou zájemci na webu ticbrno.cz. 
 
Brno 80s 
Časopis KAM, který v Brně vychází 
od roku 1957, rovněž zavzpomíná 
a před prázdninami vyjde ve speciál-
ním retro provedení nazvaném 
Brno 80s. Zmapuje v něm nejen 
svoji historii, ale také celá 80. léta 
a přinese dobové fotografie, 
fenomény a vzpomínky.  
 
GOURMET BRNO 1989? 
Retro design nemine ani 4. ročník 
hodnocení místní gastronomické 
scény GOURMET BRNO. Tištěná 
rukověť s vizuálem brněnského foto-
grafa KIVY, jenž taktéž pochází 
z 80. let, i celková propagační 
kampaň vás ve vzpomínkách přenese 

do kuchyní vašich babiček, kde nad 
igelitovým vzorovaným ubrusem 
dojídáte párek s hořčicí k večeři.     
 
Suvenýry Made in Czechoslovakia 
Vraťte se do dětství s naší normali-
zační řadou stylových suvenýrů. 
Přivezete-li některému pamětníkovi 
z výletu v Brně rybičku, autíčko 
Tatra 87 nebo Igráčka, možná dojde 
i na slzičku v oku. Dále v info-
centrech TIC BRNO seženete 
i podpultovky jako hlavolamovou 
hru Logik (dnes s futuristickým 
názvem Code Breaking), notýsek 
s panem Vajíčkem a nesmrtelná 
céčka, která ostatně právě zažívají 
nenápadný comeback. Celý rok pak 
bude chutnat tutti frutti a návštěvníci 
budou pokryti roztodivnými malými 
tetováními, protože v Brně se bude 
žvýkat Pedro. Na hygienu nastoupí 
jelen a žloutenka nebude mít šanci.  
 
Frčíme Brnem Fiatem 850 do 
Vídně 
Tak významné historické výročí si 
stejně jako loňských 100 let od zalo-
žení republiky zaslouží památeční 
publikaci. Zatímco minulý průvodce 
pro děti Frčíme Brnem vzkřísil éru 
první republiky, letošní Fiatem 850 
do Vídně se pokusí vyvézt vaše malé 
za železnou oponu. Schválně, jestli 
vám tehdejší poměry uvěří. 
O mobilech a internetu jim ale radši 
neříkejte. 
 
Nejsme v tom sami 
Nejen TIC BRNO si připomíná pozi-
tivní přelom v naší moderní historii. 
Jede v tom i plno dalších kulturních 
a veřejných organizací, které v prů-
běhu roku chystají větší i menší 
projekty. Nechcete-li přijít o žádnou 
aktualitu, sledujte speciální samizda-
tový facebookový účet Osmdesátky 
v Brně, kde najdete tam nejnovější 
informace. 
 
Retro nadílka 
Ne, není to apríl. Řešit Vánoce 
v dubnu není úplně standardní, ale 
TIC BRNO myslí na vše. Až tedy 
přijde čas vánoční, nepřijdete 
o oblíbené hrnečky od místních 
umělců které tentokrát ponesou 
barevný retro design 80. let. 
Až zase pojedete na výlet do Brna, 
nezapomeňte trikoloru a 
#OSMDESATKYVBRNE. 

Jan Gerych 
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Svoz odpadu a provoz 
sběrných středisek v Brně 
během červencových 
svátků 
 
Na státní svátek 5. a 6. července bude probíhat 
svoz komunálního odpadu beze změn a sběrné 
nádoby vyprázdníme podle standardního harmo-
nogramu. Naši popeláři odpad sváží 363 dní 
v roce, mají volno jen na Nový rok a Velikonoční 
pondělí. 
Všechna brněnská sběrná střediska odpadu budou 
tyto dva dny uzavřena. 
 
Přejeme Vám hezké prázdniny.  
Vaše SAKO 
 

BD Zámezí v Jehnicích 
hledá paní/pána na úklid.  
 
Volejte 606 534 593. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


