
120 let SDH Brno-Jehnice 
V neděli 9. 6. 2019 proběhli na náměstí 3. května  

oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Jehnicích.  
Pro návštěvníky byla připravena výstavka v hasičské zbrojnici, ukázka práce mládeže, ukázka 

práce zásahové jednotky – hašení požáru a použití automatického defibrilátoru AED. 
K příjemnému odpoledni přispěla také cimbálová muzika Svitava a ochutnávka moravských vín

ODCHÁZÍ NEŽ SE 
ROZEDNÍ
Naděje jako stéblo slámy
odchází než se rozední,
být, nebýt, nebo žít s vámi,
půlnoc, či strana polední?

Naděje, mít dvě neb tři stovky,
jsi boháč v touze vysněné,
brouček, co přistřihli mu krovky,
v poloze uvíz´ nechtěné.

Naděje jako kalich zvonku,
hudbou až po vrch naplněn,
na tenounkém se houpá stonku
a neurčitém jako sen.

Naděje zvedá se nad obzor
a nabízí svůj věčný jas
a jak na obzoru pásmo hor
v údolích řek se ztrácí zas.

Naděje mizí a vrací se,
vlny na břehu rybníka,
přichází a opět ztrácí se
a čas – závratně utíká.

Vlna a její délka k tomu
střídání času převrátí,
mohutný balvan v starém lomu
pukne v den co se nevrátí!

Střídání dnů, jejich nadějí,
frekvence vln na březích vod,
poslední svou bitvu svádějí –
čas – konec, jeho doprovod.

Zda skončí nahoře v naději,
nebo až dole v zoufalství –
vždyť i vlna má svůj vrch a důl
a každého je právě půl!

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice
Dne 23. 5. 2019 se mělo konat 
237. zasedání zastupitelstva, program 
však nebyl schválen.
Dne 30. 5. 2019 proběhlo  
238. zasedání zastupitelstva

Pivovar
- zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice 
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy mezi společností EMBRA 
Correct, a.s. jako stavebníkem a pří-
slušným stavebním úřadem na stavbu 
„Úprava komunikace-chodník na ulici 
Kleštínek“ a souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávních smluv mezi výše uve-
denou společností jako stavebníkem 
a stavebním úřadem  
MČ Brno-Jehnice na akci: 
„Rekonstrukce a dostavba areálu pivo-
varu Jehnice-změna Z2 z 10/2018“ na 
objektu SO 201 Bytový dům-budova 
A1, SO 202 bytový dům-DPS-budo-

va A2 a SO 205 řadové domy-budova 
A5.1 až A5.6 dle PD zpracované 
ing. arch. Alenou Röderovou.

Hřbitov
- tajemník byl pověřen zajištěním 
zatravnění plochy bývalého staveniště.
- zastupitelstvo schválilo nabídku 
na doplnění oplocení na hřbitově 
v Jehnicích – nahrazení původního již 
poškozeného oplocení mezi márnicí 
a jihozápadním rohem hřbitova – od 
společnosti Přemysl Veselý stavební 
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a inženýrská činnost s.r.o. za částku 
28 412,58 Kč bez DPH.

Hasičská zbrojnice
- zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na GŘ HZS na 
výstavbu nové hasičky v MČ Brno-
Jehnice a s podáním žádosti o dotaci 
v rámci programu Individuální dotace 
JMK 2020 na projekt „Stavba požární 
zbrojnice Brno-Jehnice“ a souhlasí se 
spoluúčastí MČ Brno-Jehnice na pro-
jekt „Stavba požární zbrojnice Brno-
Jehnice s finanční spoluúčastí kraje ve 
výši 559 609 Kč, eventuálně na stejnou 
akci bez finanční spolu účasti kraje ve 
výši 709 609 Kč (včetně DPH).
- zastupitelstvo souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na GŘ HZS na 
projekt „Pořízení nového dopravního 
automobilu pro JSDH Brno-Jehnice“ 
a s podáním žádosti o dotaci v rámci 
programu Individuální dotace JMK 
2020 na projekt „Pořízení nového 
dopravního automobilu pro JSDH 
Brno-Jehnice“.

Komunikace
- bylo provedeno výběrové řízení 
na dodavatele opravy účelové ko-
munikace na p.č.801/2 k.ú.Jehnice 
s otevřením obálek s nabídkami dne 
26. 4. 2019 za účasti starosty V. Šichy 
a místostarosty O. Rinchenbacha 
a byla vybrána jako dodavatel stavby 
nejlevnější nabídka od firmy Přemysl 
Veselý stavební a inženýrská činnost 
s.r.o., Pražákova 1000/60,619 00 Brno 
za cenu 299 618,-Kč bez DPH. Této 
firmě byla odeslána objednávka.

Dětské hřiště
- zastupitelstvo bere na vědomí 
Revizní protokol z roční hlavní kontro-
ly dětského hřiště ze dne 26. 4. 2019 
a schvaluje cenovou nabídku na opra-
vení závad na dětském hřišti za částky: 
práce – 1 740 Kč, materiál – 6 950 Kč, 
cestovné – 15,50 Kč/km, s tím, že akce 
bude provedena v součinnosti s dalšími 
opravami hřišť v městě Brně a budou  
účtovány pouze proporční  náklady na 
cestovné/,ceny jsou uvedeny bez DPH.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o ročních kontrolách dětského hřiště 
na nám. 3. května v Brně-Jehnicích 

mezi MČ Brno-Jehnice a společ-
ností Hřiště hrou s.r.o. na období 
2020 – 2024 za částku 1 000 Kč/rok + 
doprava za částku 7 Kč/km, ceny jsou 
uvedeny bez DPH.

Různé
- bylo dohodnuto, že od příštího 
zasedání zastupitelstva budou mimo 
ústního podání připomínky občanů 
podávány i písemně, aby je v zápisu 
ze zasedání bylo možno přesně 
formulovat.
- řešení retardéru u dětského hřiště-sta-
rosta pozve ing. Šamánka z firmy IKA 
a na místním šetření za přítomnosti 
občanů se bude řešit, jak tento retardér, 
tak dopravní situace a parkování na 
ulicích Lelekovická a Sousední.
Termín tohoto šetření bude včas vy-
hlášen místním rozhlasem a umístěn 
na webu.

- byla provedena kontrola přístřešku 
na ulici Ořešínská za účasti PČR 
a bylo konstatováno, že tato vyhovuje 
z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu. Starosta navrhl výměnu 1 ks 
plechové výplně za skleněnou z bez-
pečnostního skla-zajistí tajemník.

Pozemky
- zastupitelstvo schvaluje výpověď 
pachtovní smlouvy na pronájem 
pozemku p.č. 394 o výměře 218 m2 k.ú. 
Jehnice a schvaluje výpověď nájemní 
smlouvy na pronájem pozemku dříve 
p.č. 404 nyní  p.č. 394 o výměře 128 m2 
k.ú. Jehnice (na ulici Lelekovické).

Další jednání zastupitelstva se konalo 
20. 6. 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.

V sobotu 11. 5. 2019 byl slavnostně otevřen a vysvěcen opravený a rozšířený hřbitov v Jehnicích.

Upozorňujeme občany, že není dovoleno ukládat do lesů domovní a biologický odpad.
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VKP u Boží Muky
Vážení sousedé, spoluobčané,  
může se zlepšit veřejný prostor 
a životní prostředí v Jehnicích? 
Samozřejmě! Tato příležitost se ne-
dávno dokonce naskytla, ale jehnické 
zastupitelstvo, včetně prof. Svobody, 
ji zavrhlo.
Město Brno s podporou Ořešína 
navrhlo Jehnicím zřízení významné-
ho krajinného prvku (VKP) u Boží 
muky. Jedná se o úzký pás městského 
pozemku nad Jehnicemi, u Boží 
muky a částečně se nacházející pod 
elektrickým vedením, směrem od 
současné informační cedule VKP 
Meze u Křížku. Jehnickému zastu-
pitelstvu byl předložen přírodovědný 
průzkum, který zmiňuje registraci 
VKP, respektive revitalizaci mokřadu 
jako významně pozitivní opatření, 
které má navíc významný synergický 
efekt zájmu energetiky a ochrany 
přírody.
Kromě cenných travino-bylinných 
rostlinných společenstvech se zde 
nachází celkem 9 ohrožených druhů 
obratlovců (například Slavík obecný, 
Žluva hajní) a dále pak 6 silně 
ohrožených druhů (Skokan štíhlý 
a několik druhů hadů).  
Průzkum zde také zmiňuje možnost 
vzniku pozorovatelny, přístupové 

stezky a dalších prvků, které by 
mohli využívat obyvatelé Jehnic 
a Ořešína. 
To vše bylo naším zastupitelstvem 
zamítnuto z důvodu, že to prý 
sousední drobné vlastníky pozemků 
poškodí. Byl jsem jediným zastupi-
telem, který vznik VKP podpořil. 
Působí to na mě tak, že ostatní 
zastupitelé si přírodovědný průzkum 
snad ani nepřečetli  
a uvěřili nepravdivému tvrzení 
pana starosty, jak VKP poškodí 
okolní vlastníky. Proto jsem na svém 
Facebooku toto ostudné hlasování 
kritizoval.
Obrátil jsem se na odbor životního 
prostředí Brna, který mi jednoznačně 
sdělil: „žádný souhlas majitelů 
sousedních pozemků se nevyžaduje, 
protože okolní pozemky nejsou 
zřízením VKP nijak dotčeny. VKP 
nemá žádné ochranné pásmo.“
VKP prostě nikoho nepoškodí. 
Považuji za absurdní, že u hlasování 
ohledně přírodního prvku požadují 
jehničtí zastupitelé souhlas sousedů, 
ale když schvalovali rozsáhlou 
výstavbu na severu a jihu Jehnic, 
která negativně ovlivní celé Jehnice, 
tak souhlas nebo názor sousedů nebyl 
žádoucí. 

Kamil Krinčev 
zastupitel Klidné Jehnice

A zase ta hasička, aneb proč 
musela být sepsána petice
Téma výstavby nové hasičské zbroj-
nice nás provází již nějaký ten měsíc, 
a proto by možná bylo dobré shrnout 
některá fakta. 
Na základě zadání Úřadu městské 
části Brno-Jehnice provedla v červenci 
2018 geodetická kancelář výškopisné 
a polohopisné zaměření pozemku 
pro hasičku, aniž by byl předem 
informován pachtýř (nájemce) tohoto 
pozemku. A v červenci se také poprvé 
objevila zpráva ze zasedání zastupitel-
stva, kde měla být projednána smlou-
va o dílo mezi Ing. Arch. Gustavem 
Křivinkou a MČ Jehnice na studii 
Hasičská zbrojnice Brno-Jehnice, 
ul. Lelekovická. Zastupitelstvo pře-
sunulo projednání na další zasedání 
z důvodu úpravy smlouvy. V zápise 
je uvedeno, že byly zodpovězeny 
dotazy občanů na případné umístění 
nové hasičské zbrojnice na ulici 
Lelekovická. 
Na zářijovém zasedání byla smlouva 
zastupiteli schválena. V zápise 
z tohoto zasedání se objevuje zmínka 
o 7 občanech, kteří se dostavili na 
zasedání. Ti předem zaslali email 
s dotazy ohledně výstavby nové 
hasičky, a bylo jim řečeno, že na 
dotazy bude písemně odpovězeno 
a odpověď bude odeslána pomocí 
mailové pošty. 
V prosinci na 231. zasedání zastupi-
telstva byl projednán „Otevřený dopis 
zastupitelstvu MČ Brno-Jehnice – 
Nesouhlas s výstavbou nové hasičské 
zbrojnice na ul. Lelekovická“. Při 
dlouhotrvající diskuzi byla objasněna 
nutnost jednotky požární ochrany, to 
nikdo z diskutujících občanů nezpo-
chybnil, ale požadují najít vhodnější 
místo, eventuálně ponechat hasičku 
na místě stávajícím. 
V této chvíli do hry vstupuje studie 
na nové „Společenské centrum a úřad 
MČ Brno-Jehnice“. Tato studie 
byla prezentována p. architektem 
Křivinkou, na 229. zasedání za-
stupitelstva, na kterém zastupitelé 
vzali jeho návrh na vědomí a pověřili 
starostu dalším jednáním s p. archi-
tektem, na konečné podobě studie, 
která však hasičku nezahrnuje.

Vítání občánků v Jehnicích 
V sobotu 15. 6. 2019 v 10.00 proběhlo v Jehnicích na náměstí historicky první Vítání občánků  
po mnoha letech. Během slunečného dopoledne se sešly rodiny, které projevily zájem o oficiální 

přivítání svých dětí coby nových občánků Jehnic. Ceremoniál byl určen pro všechny děti s trvalým 
bydlištěm v Jehnicích ve věku do 3 let a jeho vedení se ujal starosta Václav Šicha, který promluvil 
k rodičům i novým občánkům, jednotlivě každému pogratuloval, předal kytici a pamětní listinu 

i s dárkovým poukazem. V prostorách parku bylo připraveno posezení a slavobrána, ve které se mohli 
pyšní rodiče se svými dětmi zvěčnit. Celá akce byla ukončena společným přípitkem, a kdo měl čas 

a chuť, se mohl zdržet pro další focení nebo neformální zastavení na kus řeči. 
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Na konci roku 2018, před 
232. zasedáním zastupitelstva, 
se konalo veřejné shromáždění 
občanů Městské části  
Brno-Jehnice. Ohledně hasičky 
(a společenského centra) padlo 
několik dotazů – ze zápisu 
zastupitelstva cituji: „proč MČ 
neoslovila více architektů; 
požadavek na architektonickou 
soutěž, a aby nejlepší variantu 
vybrala komise; žádost, aby byla 
budova úřadu postavena co nej-
dříve; jak to bude s parkovacími 
místy u nového společenského 
centra;  zda budou místa ve 
společenském centru stačit při 
plánovaném růstu obyvatel 
Jehnic“. 
Dle zápisu z 232. zasedání 
zastupitelstva byly všechny 
diskuzní příspěvky zastupitelstvem 
zodpovězeny, a nebo se budou řešit. 
Škoda jen, že odpovědi zapsány ne-
byly. Možná bychom se dozvěděli, že  
dotazy byly zodpovězeny vyhýbavě, 
neurčitě, a nebo byly „smeteny ze 
stolu“, či „vzaty na vědomí“. 
Na programu 232. zasedání byl i bod 
č. 8: Dotazy k plánované výstavbě 
hasičské zbrojnice a společenského 
centra a úřadu MČ Brno-Jehnice. 
Vystoupili občané Jehnic i zastupitelé 
s dotazy. Zastupitelstvo se ale na-
konec usneslo, že tento bod přeruší 
a bude se řešit na setkání s občany, 
jehož datum bude určeno na příštím 
zasedání. Setkání s občany na téma 
hasička a nový úřad (a výstavba 
v areálu bývalého pivovaru) by 
možná vůbec nevzniklo, kdyby jej 
několik aktivních občanů opako-
vaně nepožadovalo.  Na lednovém 
zasedání byl stanoven termín na 
27. 2. 2019. Z tohoto setkání bohužel 
nebyl proveden zápis ani nebyl 
napsán článek redakcí Jehnických 
listů. V březnových Jehnických 
listech, jste si však mohli přečíst 
krátkou zprávu o tom, jak setkání 
probíhalo. Na setkání se opakovaně 
řešilo i umístění hasičky, bylo nám 
oznámeno, že jiné místo, kde by 
mohla být umístěna, není. Na dotaz 
zda by nemohla být hasička součástí 
společenského centra a úřadu nám 
bylo oznámeno, že to „nejde a že 

se to tam nevejde“. Tato domněnka 
nemohla být panem architektem 
Křivinkou ani potvrzena ani 
vyvrácena. Protože nebyl na setkání 
pozván. Několikrát padly dotazy 
ohledně vypsání architektonické 
soutěže na obě studie a i na variantu 
hasička s úřadem.  
A při těchto dotazech se ozvalo 
souhlasné provolávání velké části 
občanů. Pan starosta pak tyto dotazy 
bagatelizoval ve svém článku, že 
těch „ lidí bylo asi 5 a že velká část 
je více než 43 při účasti 85 občanů. 
Přestože bylo následně domluveno, 
že budou dotazy podány hromadně 
písemně, a že odpovědi bude zpro-
středkovávat pan Svirák, odpovědí 
jsme se nedočkali, a nebo se berou na 
vědomí.
Jak je vidět, pan starosta již více jak 
půl roku přehlíží návrhy, dotazy 
a snahu o konstruktivní diskuzi 
zastupitelů s občany, zejména ulic 
Lelekovické, Rozhledové a Plástky, 
ale i občanů z jiných částí Jehnic. 
Přestože se téměř při každém 
zasedání zastupitelstva toto téma 
řeší a je snaha od občanů tuto situaci 
řešit ku prospěchu všech, pan starosta 
a větší část zastupitelů už toto téma 
řešit nechtějí. A proto se tito občané 
rozhodli požádat o pomoc při řešení 
Magistrát města Brna. Paní primátor-
ka města Brna doporučila jako jednu 
z variant sepsat petici.  

Toho doporučení občané využili 
a sepsali petici za zrušení záměru 
na umístění stavby „Hasička“ ke 
křižovatce ulic Lelekovická, Plástky 
a Rozhledová.
Text petice: My, níže podepsaní 
občané Městské části Brno-Jehnice, 
prostřednictvím této petice žádáme, 
aby byl zrušen záměr zastupitelstva 
na umístění  stavby  
„Hasičská zbrojnice“ (dále jen hasič-
ka) na parc. č. 394 (u křižovatky ulic 
Lelekovická, Plástky a Rozhledová).
Pod peticí je podepsáno již 130 
plnoletých občanů Jehnic a sbírání 
podpisů nadále pokračuje. Pokud 
i Vás toto téma zajímá a není Vám 
lhostejné, jak to v Jehnicích chodí, 
kontaktujte petiční výbor.  
Chcete-li se k petici připojit nebo 
Vás jen zajímá více informací, 
napište sms zprávu na telefon 
+420737728713 nebo napište na 
email robert.charvat@tiscali.cz 
a zástupce petičního výboru vám 
petici po dohodě přinese.
Po dosažení hranice 130 podpisů 
byla petice předána primátorce města 
Brna, která se jí aktuálně zabývá. 
Snad se tedy konečně podaří, aby 
snaha občanů konstruktivně hledat 
řešení ve veřejném zájmu nebyla 
překřičena, přehlasována, nebo 
„zametena pod stůl“, tak jak se to 
v minulosti dělo.

Iveta Šromovská

VOLEJBAL JEHNICE
Hledáme děvčata a chlapce do přípravky

ročník narození 2008 a mladší

Volejbal má v Jehnicích dlouhou tradici, v současné době hraje za TJ Sokol Jehnice pět 
družstev ve všech věkových kategoriích. Každý rok nabíráme nové děti do přípravky, 
začínáme s dětmi ve věku 8 let a mohou u nás trávit své sportovní chvíle až do 
dospělosti. 
Naším cílem je naučit děti nejen volejbal, ale rozvinout u nich celkové pohybové 
dovednosti a dát jim do života základy péče o svůj pohybový aparát, aby zábavnou 
formou napravili to, co s nimi dělá dlouhé sezení ve škole a u počítače.
Tréninky jsou vedeny na profesionální úrovni. Naši trenéři mají trenérské licence 
a volejbalové zkušenosti z domácích nejvyšších soutěží i ze zahraničí.

Kdy?  Po prázdninách 9.9. a 11.9., vždy 15.00 – 16.30, nebo kdykoliv po 
předchozí domluvě na uvedeném kontaktu, přijímáme děti po celý rok.

Kde? Tělocvična ZŠ Blanenská 1, Jehnice (u zastávky MHD Kleštínek) 
Kontakt:  Bc. Barbora Novotná, vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Jehnice,  

tel: 773613611, email: volejbal.jehnice@outlook.com

Přijď si zasportovat do přátelského kolektivu, těšíme se na Tebe J
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Květnové dopoledne  
v ZŠ a MŠ Brno, Blanenská
Nehořelo a přece přijeli. Kdo?  
Přece hasiči z Lidické.  
V naší kouzelné škole a školce 
v Jehnicích se totiž děti opravdu 
nenudí. Každý den tu na ně čeká 

spousta úžasných zážitků od těch 
menších až po ty opravdu nezapo-
menutelné.  
Bylo tomu tak i nyní. Než se s 
námi stihl rozloučit měsíc květen, 
navštívila nás parta hasičů, aby děti 
seznámili se svou prací.
V rámci spolupráce s bezpečnostní-
mi složkami a s ohledem vtáhnout 
děti z mateřské a základní školy 
do aktivního poznávání, se nám 
povedlo vytvořit radostné dopoled-
ne. Děti se poučily o bezpečnosti 
a vyzkoušely si, co takové hasičské 
povolání obnáší – od smotávání 
hadic, prohlídku hasičského auta 
a vybavení, přes rychlý zásah a ha-
šení ohně až po zkoušku hasičských 
obleků a helem. Na závěr zazněla 
i hasičská siréna a mnohé mladé 
srdce zaplesalo chutí stát se jedním 
z těchto neohrožených mužů. Jak 
řekl jeden z našich malých kritiků 
„Bylo to super a příště chcu jet tím 
autem.“
Našim hasičům děkujeme a budeme 
se těšit na další jejich návštěvu.
Požárům zmar!

Kolektiv MŠ

Rozloučení s předškoláky
Mateřská škola Blanenská 1 se spolu 
s rodiči a příbuznými dne 10. 6. 2019 
slavnostně rozloučila s předškoláky. 
Děti měly připravené vystoupení 
pro rodiče a díky doprovodnému 
programu písničkových Tetin si děti 

zasoutěžily a zatancovaly i s rodiči. 
Nakonec přijel pan král a slavnostně 
pasoval předškoláky na školáky. 
Děti dostaly pamětní trička,  
medaile, diplomy a knížky. 

Děti se definitivně rozloučily  
se školkou přespáním v  mateřské 
škole.  Noc na téma Indiánské léto 

byla ve školce plná soutěží, tvoření 
a tance.
Přejeme našim předškolákům mnoho 
úspěchů v další životní etapě!

Mgr. Petra Havlová

Představujeme organizace 
působící v naší městské části 

Myslivecký spolek Paseky – Jehnice:
Honitba našeho mysliveckého 
spolku (dále jen MS) má rozlohu 
934 hektarů a nachází se v loka-
litách městských částí Ivanovice, 
Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, 
obcí Lelekovice, Česká, Podlesí 
a města Kuřim. V současné době 
má spolek 30 členů, tři čekatele na 
členství a pět držitelů povolenek 
k lovu. Všichni jsou povinni se 
řídit Stanovami Českomoravské 
myslivecké jednoty, stanovami 
a provozním řádem našeho 
mysliveckého spolku. Chod spolku 
řídí sedmičlenný výbor v čele 
s předsedou MS a mysliveckým  
hospodářem. Své nezastupitelné 
místo zde má i tříčlenná kontrolní 
komise a tři zástupci myslivecké 
stráže. Někteří myslivci složili 
zkoušky „prohlížeče“ zdravotního 
stavu zvěře a mají za povinnost 
kontrolovat ulovenou zvěř. 

V honitbě, kterou máme pronajatou 
od Honebního společenstva Jehnice, 
se vyskytuje zejména zvěř spárkatá 

Předškoláci - tablo
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tj. zvěř srnčí a divoká prasata, občas 
naši honitbu navštíví stádo muflonů 
a ve výjimečných případech i zvěř 
vysoká. Stále se nám snižují počty 
zvěře drobné – zajíce polního a ba-
žanta obecného. Pro zvýšení stavu 
této zvěře bylo v uplynulých letech 
zakoupeno a do honitby vypuštěno 
59 zajíců a 81 bažantích slepic. 
Hlavní činností myslivců je výkon 
práva myslivosti v honitbě tj. hlavně 
péče o zvěř, sledování jejího zdravot-

ního stavu, odlov nemocné a slabé 
zvěře, její přikrmování v zimních 
měsících, tlumení zvěře škodící 
myslivosti a zamezení vzniku škod 
na polních kulturách. Naše brigád-
nická činnost je zaměřena na údržbu 
a budování mysliveckých zařízení 
sloužících k přikrmování zvěře, k je-
jímu pozorování a případnému lovu. 
Většina našich myslivců má přidělena 
krmná zařízení. Jedno krmné zaříze-
ní připadá asi na 25 ha.

Důležité jsou i brigády na pálení 
klestu po těžbě dřeva, na sázení 
stromků a jejich ochrana před oku-
sem. Část brigádnické činnosti je také 
zaměřena na údržbu a zabezpečení 
provozu myslivecké chaty. Mimo 
to se budují oplocenky, pachové 
ohradníky, opravují se studánky, 
které se nacházejí pod mysliveckou 
chatou v lokalitě Jehnická Bílová 
a nad Lelekovicemi v lokalitě Paseky, 
odklízí se padlá zvěř a zvěř sražená 
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dopravními prostředky, organizuje 
se prohánění travin loveckými psy 
před senosečí a další činnosti spojené 
s ochranou zvěře a přírody.
Naši myslivci vlastní 8 lovecky upo-
třebitelných psů. Tito jsou výtečnými 
pomocníky při dohledávkách zhaslé 
nebo poraněné zvěře, při honech 
na drobnou zvěř a při lovu kachen. 
Bez jejich pomoci se myslivost ani 
provozovat nedá.
V průběhu mysliveckého roku, který 
je od začátku dubna do konce března 
roku následujícího, se koná 7 až 8 
členských schůzí a jedna schůze 
hodnotící. Každý rok jsou v měsíci 
dubnu organizovány kontrolní 
střelby z kulových zbraní na střelnici 
v Tišnově. Tam má každý myslivec 
možnost zjistit stav svojí zbraně 
a případně si ji seřídit. Přebor MS 
v brokové střelbě na asfaltové terče se 
koná každoročně v letních měsících 
a to buďto v Závisti nebo Březince.
Pro veřejnost pořádáme „mysli-
vecké dny“, které se vždy konají na 
myslivecké chatě při příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Zde je 
možné si prohlédnout myslivecké 
trofeje, dravce a sovy z biologické 
ochrany letiště Brno, děti si zde 
mohou zastřílet z praku, luku, 
vzduchovky nebo se projet koňským 
povozem. Na louce před chatou je 
provedena ukázka práce loveckých 
psů. 
Náš spolek také spolupracuje 
s jehnickým klubem důchodců 
a při mysliveckém spolku pracuje 
kroužek Mladých ochránců přírody, 
který každoročně v jarních měsících 
pořádá soutěž „O zlatou srnčí trofej“. 
O činnosti tohoto kroužku budu in-
formovat v dalším vydání Jehnických 
listů.
Jak už bylo výše uvedeno, tak se 
v naší příměstské honitbě stále 
snižují stavy zvěře. Zaplocováním 
pozemků a výstavbou nových domů 
se životní prostředí zvěře neustále 
zmenšuje. Nemalý vliv na to má 
i zvýšený pohyb turistů v honitbě, 
mnohdy se psy puštěnými na volno, 
vyjížďky koní a motorkářů, ale 
i řídnutí lesů a ubývání přirozené 
krytiny pro zvěř. Velký vliv na tento 
stav má i frekventovanost provozu na 

silnicích. Mnohdy za srážku se zvěří 
může bezohledná jízda řidiče, někdy 
této srážce nelze zabránit. 
Na závěr žádost na občany, kteří 
chodí do honitby se svými psími 
miláčky – nenechte je volně pobíhat. 
Zejména v současné roční době se 
rodí mláďata zvěře, která jsou proti 
nim bezbranná. 

Předseda MS Paseky – Jehnice 
Jiří Kačírek st.

Střípky z kroniky
V dnešním čísle Jehnických listů se 
občanům představuje myslivecké 
sdružení Paseky - Jehnice. Pro 
doplnění jejich současné činnosti jsme 
vybrali střípky informací z kroniky, 
protože se domníváme, že mohou 
zaujmout i dnes. Každý kronikář 
musel dodržovat jistý úředně daný 
systém psaní kroniky. Protože se 
myslivci stali jedním ze spolků 
v obci, bylo jeho povinností o nich do 
kroniky napsat. Podle svého osobního 
zájmu se někdy kronikář omezil na 
jedinou větu, že „Myslivecké sdružení 
je též v Jehnicích tradičně zastoupeno,“ 
v jiných letech slovy nešetřil. Když 
byl k 1. červnu 1992 přijat nový mys-
livecký zákon, věnovala mu tehdejší 
kronikářka paní Božena Homolková 
velkou pozornost a snažila se vystih-
nout zejména změny. Zákon zrušil 
dosavadní myslivecká sdružení, or-
ganizace se musely znovu registrovat 
na ministerstvu vnitra a k registraci 
předložit příslib od majitelů pozemků 
k právu myslivosti. Místní myslivecké 
sdružení v Jehnicích bylo zaregistro-
váno s názvem „Paseky – Jehnice“. 
Aby splnilo vyžadovaný počet 
500 hektarů na vytvoření honitby, 
muselo přibrat i pozemky ořešínských 
občanů. Výměra honitby v roce 1992 
činila 820 hektarů na pozemcích 
obcí Česká, Jehnice, Lelekovice 
a Ořešín. Počet členů sdružení činil 
28 osob. A ještě jednu novinku nový 
myslivecký zákon přinesl, zrušil 
slovo „škodná“. Kronikářka hned 
upřesnila, že „ve zdejší honitbě spadalo 
pod slovo škodná: liška, jezevec, kuna, 
tchoř, jestřáb, káně, sojka a vrána šedá. 
Tyto druhy zvěře se dříve střílívaly 
po celý rok, nyní kromě lišek se střílejí 
výjimečně.“ Následoval výčet toho, co 

bylo v roce 1992 uloveno: 8 kusů srnčí 
zvěře, 12 divokých prasat, 1 muflon, 
9 zajíců, 2 bažanti, 41 divokých 
kachen, 10 lišek, 1 jezevec, 2 sojky 
a 4 kuny. 
Zajímavý popis přikrmování zvěře 
v zimě zaznamenala v zápise roku 
1994. Pro zvěř myslivci připravili 
10 zásobníků se senem pro srnčí zvěř, 
7 krmelců pro zajíce a 10 zásypů pro 
bažanty. Seno a kaštany si zajišťoval 
každý myslivec sám, kaštany pomá-
hali sbírat i žáci zdejší školy. Na pro-
najatém pozemku u bývalé lesní 
školky myslivci sklidili 7 metrických 
centů pšenice pro zásypy bažantů. 
Museli se o bažanty zvláště postarat, 
vždyť si jich v tomto roce pro chov 
koupili třicet, aby se zlepšil neutěšený 
stav, vyjádřený kronikářkou: „V tomto 
roce se nekonaly hony na zajíce a ba-
žanty, protože téměř nejsou.“ Uloveno 
bylo: 4 srnci, 1 divočák, 12 lišek, 
5 kun. Pod koly aut zahynulo 15 kusů 
srnčí zvěře, zejména na silnici pod 
jehnickou školou. A věta ze zápisu na 
závěr: „Lišky a kuny jsou přemnoženy, 
ubývá srnčí a divočáků.“
V roce 1997 kronikářku potěšilo, 
že po letech byl zaznamenán výskyt 
4 křepelek. Ale „koroptve bohužel 
nejsou k vidění, i když jich bývalo 
v dřívějších letech hodně.“ Kromě 
zvyšujícího se počtu zvířat, která 
nepřežila střet s motorovými vozidly, 
zaznamenala další problém, „od psů 
byly roztrhány tři srny“.
Od ledna 1998 se novým kronikářem 
stal pan Josef Kousal, který v zápise 
z roku 2000 uvedl, že myslivci kromě 
svých mysliveckých záležitostí se 
účastnili dobrovolných prací na 
opravě a údržbě chaty u bývalé lesní 
školky v Jehnicích, při pálení klestí, 
celkem odpracovali 1 007 hodin. 
V září 2000 uspořádali společný 
hon na kachny, kterého se účastnilo 
61 střelců, kteří ulovili 54 divokých 
kachen.
Na tomto místě bychom chtěli 
ukázat, jak probíhal hon v minulosti. 
Zaznamenal jej Antonín Galla ve 
svých vzpomínkách „U nás na Horce“. 
Jeho vyprávění můžeme datovat kolem 
roku 1908. „Následující čtvrtek (byl to 
tzv. feriální čtvrtek, kdy děti nechodily 
do školy – red.) za mnou přiběhl Viktor 
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brzy ráno s novinou: Tondo, vem si kus 
chleba, pudem dělat honce! Pan Zbór 
(Bauer – red.) dneska dělá hon a shání 
honce, už je tam plno kluků, tak poď take! 
Bude za to nejmíň jedna koruna! Nedalo 
velkou námahu přemluvit maminku, 
aby mě pustila vydělat korunu. /…/ 
Sešlo se nás kluků na zámku asi třicet 
a hajný Čódek (Čaudek – red.) si nás 
všechny zapisoval. Opodál stál hlouček 
střelců, které si na dnešní hon pozval pán 
z Baurů. Skoro všichni měli lodenové 
zelené obleky, vysoké kožené kamaše 
ovinuté žlutými řemeny a na hlavách 
klobouky se sojčím peřím. Honicí psi sebou 
nepokojně trhali na šňůrách. Než byl dán 
povel k odchodu, to jsme se již my špatně 
oblečení kluci třásli zimou. Vyrazili jsme 
k železniční zastávce a pak do kopce 
k Evanovicím (dnes městská část Brno-
Ivanovice). V lesích za touto dědinou jsme 
lovili celé dopoledne. Lovci s puškami 
v rukou se rozestavili kolem označeného 
dílu lesa a my honci s hajným v čele vešli 
dovnitř vyzbrojeni klacky, jimiž jsme 
tloukli s řevem o stromy. Poplašení zajíci 
vyskakovali z pelechů a vybíhali do lesa, 
kde byli zasaženi broky nebo také ne, 
když se jim podařilo proklouznout kolem 
špatného střelce. /…/ Zabitou zvěř jsme 
odnášeli k cestě na pokraji lesa, kde stál 
připravený vůz, na němž jsme úlovek 
nakládali. V poledne byla přestávka. 
Rozdělali na pasece oheň a my zkřehlí 
honci jsme si polehali kolem bušáku (ná-
řeční pojem pro ohníček na poli –red.). 
Kdo měl co ke snědku, hladově to zhltnul. 
Páni vyndávali ze svých brašen tukem 
prosáklé balíčky, z nichž vykukovalo 
maso nebo salám. Jedli statečně a zapíjeli 
kořalkou z polních lahví. /…/ Odpoledne 
jsme zahájili hon v lesích za Jinačovicemi,  
/…/ honili jsme až do večera a než jsme 
přišli domů, byla úplná tma.“
Tehdy patřily lesy a značná část polí 
v Jehnicích Bruno Bauerovi mlad-
šímu, který byl velkým milovníkem 
lovu. Patřilo to ostatně k tehdejším 
zvyklostem, pochlubit se známým 
pánům a pozvat je na vlastní hon.
Až neuvěřitelně zní každoroční 
plánování počtu odstřelených kusů 
zvěře v zápisech ze šedesátých 
a sedmdesátých let minulého století 
a hodnocení, jak byl plán splněn. 
Dnes se práce myslivců mění spíše ve 
snahu o uchování zvěře v naší obci 

a jejím okolí, udržení rovnováhy mezi 
jednotlivými druhy zvířat, pozornost 
věnují také ochraně životního 
prostředí a výchově obyvatel, zvláště 
dětí, k péči o naši přírodu.

Redakce Jehnických listů

15. výročí Internetové 
encyklopedie dějin Brna
www.encyklopedie.brna.cz
Před 15 lety Internetová encyklo-
pedie dějin Brna položila základy 
k postupně vznikající unikátní síti 
městských encyklopedií. Tuto síť 
spojuje jednotný systém, vyvíjený 
od roku 2001 brněnským autorským 
kolektivem (tehdy se jednalo o malou 
skupinku nadšenců). Databáze hesel 
vytvářejí samostatné týmy odborníků 
v jednotlivých městech (v současné 
době již fungují internetové 
encyklopedie Jihlavy, Uherského 
Hradiště, Ostravy a další město 
svou encyklopedickou databázi nyní 
připravuje k zveřejnění).  
Webové stránky Internetové 
encyklopedie dějin Brna byly zpří-
stupněny široké veřejnosti v květnu 
2004 (12. 5.). V současné době tento 
webový portál zahrnuje přes 67 000 
hesel a více než 20 000 fotografií. 
Základním a pomyslným rozcestní-
kem tohoto informačního portálu se 
staly brněnské ulice a náměstí, na něž 
volně navazují záznamy k brněnským 
osobnostem, událostem, pomníkům, 
pamětním deskám, uměleckým 
dílům, stavbám i archeologickým 
lokalitám. Mezi jednotlivými hesly 
i celými tematickými okruhy lze 
volně přecházet.
Od samotného počátku tvorby 
encyklopedické databáze až 
dosud se zapojily téměř čtyři desítky 
odborných pracovníků několika 
brněnských kulturně vzdělávacích 
a vědeckovýzkumných institucí. Nová 
hesla v encyklopedii vytvářejí i stu-
denti Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity. 
Veškeré úkony – zpracování hesel 
i obrazové dokumentace provádějí 
členové autorského kolektivu zcela 
bez nároku na honorář, nad rámec 
svých pracovních povinností, často 
jen ve svém volném čase.

JEDINEČNOST BRNĚNSKÉ 
ENCYKLOPEDIE:
- Vzájemná provázanost jednotlivých 
hesel i tematických okruhů – mož-
nost volného listování mezi hesly 
i jednotlivými tematickými okruhy.  
- Kompletní databáze brněnských 
ulic a náměstí. Snadné vyhledávání 
všech ulic a náměstí podle součas-
ného, ale i starého názvu. U každé 
současné ulice i náměstí je uvedeno 
nejen zdůvodnění jejich názvů, ale 
i chronologický přehled pojmenování, 
která byla pro dané místo v minulosti 
užívána.
- Kompletní databáze pomníků 
a pamětních desek, které se na území 
města Brna kdy objevily  
(tedy současné i již odstraněné).
- Obrazový materiál z domácích 
archívů čtenářů, kteří zasílají i dopl-
ňující informace k heslům. Jedná se 
o unikátní materiál, jimiž nedisponují 
archivy, ani sbírkotvorné instituce.  
- Autorský kolektiv - část autorského 
kolektivu se této čistě dobrovolné 
činnosti věnuje již od roku 2001, kdy 
začaly vznikat základy encyklopedic-
ké databáze. Práce na encyklopedii 
není honorována.   
- Na tvorbě databáze IEDB se 
podílejí i studenti Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. V rámci 
Studentského modulu, který byl pro 
ně v prostředí encyklopedie vytvořen, 
zpracovávají samostatně pod supervizí 
lektorů hesla, která si na začátku 
každého semestru vyberou z nabídky. 
Obohacují tak nejen obsah encyklo-
pedie, ale i své znalosti a metodiku 
odborné práce.  
- Nespornou výhodou celého projektu 
je fakt, že internetová podoba ency-
klopedie umožňuje jednotlivá hesla 
kdykoli doplňovat i opravovat.  

AKTUÁLNÍ ČINNOST 
A VÝHLED:
- Především zadávání dat a obrazové-
ho materiálu.  
- Poradenská činnost autorským ko-
lektivům měst, která převzala, nebo 
se chystají převzít encyklopedickou 
databázi.  
- Práce s historickými mapami. 
Výhledově je plánována modernizace 
a rozšíření stávající aplikace http://
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mapy.brna.cz/bin/, prostorová 
rekonstrukce historického jádra města 
v různých časových úrovních a vytvá-
ření dalších storymap k významným 
brněnským událostem.
- Příprava webové aplikace Průvodce 
po Ústředním hřbitově https://
hrbitovy.brno.cz, která uživatelům 
pomůže najít na největší nekropoli 
města hroby zajímavých brněnských 
osobností.   
- V nejbližší době by také měla být 
spuštěna mapová aplikace zabývající 
se historií brněnských sportovišť 
a v rámci stoletého výročí vzniku 
Velkého Brna, a také tzv. Story mapa, 
která přehledně znázorní rozšiřování 
administrativního území města od 
roku 1850 až do dnešních dnů.  
V dlouhodobějším záměru figuruje 
na prvním místě snaha o zpřístupnění 
encyklopedie pro využití v mobilních 
telefonech, které by zájemcům nabíd-
lo informace o historii navštíveného 
místa. Realizace těchto plánů je však 
závislá na výši finančních prostředků, 
které se pro tento projekt podaří 
získat. Hlavním cílem autorského 
kolektivu zůstává především rozši-
řování databáze a prohlubování její 
kvality.
Od roku 2012 má Internetová 
encyklopedie dějin Brna  
svůj profil také na Facebooku  
(https://1url.cz/gtnMg), který 
každý den nabízí jednu zajímavost 
z rozsáhlé databáze. Velkým tahákem 
pro jeho čtenáře jsou i srovnávací 

fotografie brněnských ulic a náměstí, 
které od data jejich pořízení dělí i více 
než 100 let.  Významná výročí brněn-
ských osobností i událostí Internetová 
encyklopedie dějin Brna připomíná 
na dalším fb profilu BRNO – stalo se 
v tento den (https://1url.cz/SMHAa).
Internetová encyklopedie dějin 
Brna má svou stránku i na Twitteru 
(https://1url.cz/bMLih) a Instagramu 
(https://1url.cz/qtnCn).  

Jitka Šibíčková   
za autorský kolektiv

Hranice vzplála.  
Husité připomenou mistra Jana
Den smíření. I tak by se dalo nazvat 
odpoledne, na které 7. července 
všechny zve Církev československá 
husitská. Osoba mistra Jan Husa 
dlouho český národ rozdělovala. My 
ale věříme, že nás jeho touha po ná-
sledování Pravdy s velkým „P“ může 
spojovat. Přijměte tedy pozvání na 
pohodové odpoledne v areálu Sboru 
Páně na Vážného ulici v Řečkovicích.
Ve 14 hodin zapálíme před 
kostelem oheň a zazní slavná píseň 
Hranice vzplála. Po pozdravech 
zástupců Sokola, Junáka a městské 
části vyslechneme i krátké zamyšlení 
historika nad významem Jana Husa. 
Následovat bude bohoslužba smíření, 
při níž bude nejen o Husovi kázat 
známý katolický jáhen Jan Špilar. 
Asi od 16 hodin propukne volná 
zábava v areálu. Připravené budou 
klobásky, pivo, víno, limonáda, 

domácí dobroty a jiné. Na děti čekají 
zajímavé hry o Janu Husovi. Dospělí 
mohou zakoupením výrobku přispět 
na chráněnou dílnu Nazaret. Po 
17. hodině program vyvrcholí kon-
certem duchovního, vojáka i rockera 
v jedné osobě, Jana Jonáše Zaplatila 
(frontman skupiny Bétel). Přijďte si 
s námi zavzpomínat na osobnost Jana 
Husa!

za náboženskou obec CČSH 
Mgr. Michal Horák, kazatel 

Brno nabídne dva nové  
dotační programy
Podpoří vznik zelených střech a vyu-
žití srážkové vody – více informací na 
www.ekodotace.brno.cz 
Od letošního června budou moci 
zájemci žádat o podporu v rámci dvou 
nových dotačních programů města 
Brna pro oblast životního prostředí. 
Prvním z nich je celorepublikový 
unikát „Zeleň střechám!“ podporu-
jící vytváření zelených střech. Tím 
druhým je dotační program s názvem 
„Nachytej dešťovku!“, kterým bude 
město Brno podporovat využití sráž-
kové vody a navazuje tak na Státní 
fond životního prostředí. 
Statutární město Brno pokračuje 
v rozvoji systému dotační podpory 
environmentálních projektů. 
Přichází tak s programem „Zeleň 
střechám!“, prostřednictvím kterého 
bude poskytována podpora na 
realizaci zelených střech na území 
města Brna. Naše město je tak vůbec 
prvním městem v česku, které tímto 
způsobem motivuje a podporuje 
stavitele na svém území. Výše dotace 
se bude odvíjet zejména od druhu 
žadatele a typu zelené střechy. Bude 
přispíváno jak na extenzivní, tak 
i intenzivní typ zelené střechy a výše 
dotace se bude pohybovat v rozmezí 
od 900 Kč do 1 400 Kč na metr čtve-
reční, dle přiloženého rozcestníku. 
Žadatel v rámci tohoto dotačního 
programu rovněž obdrží příspěvek na 
odborný posudek spojený s realizací 
zelené střechy, ve výši až 10 000 Kč. 
První výzva k podávání žádostí o 
dotaci bude otevřena od 1. 6. 2019 
a ukončena k 30. 11. 2019 s tím, že 
jednotlivé žádosti budou posuzovány 
kontinuálně.

HUSOVSKÉ SLAVNOSTI

od 14.00     Hranice vzplála

od 17.00     kytarový recitál
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„Druhou novinkou je projekt 
„Nachytej dešťovku!“. Tento dotační 
program bude určen pro úspěšné 
žadatele o dotaci v rámci již zavede-
ného dotačního programu Státního 
fondu životního prostředí „Dešťovka“, 
kterých bylo dle statistiky za poslední 
rok více než šedesát. Město Brno tak 
jako první město v České republice 
navazuje v této oblasti na podporu 
státu a svým obyvatelům ještě více 
zpřístupňuje dostupnost projektů na 
využití srážkové vody,“. Žadatelům 
o dotaci bude město přispívat částkou 
ve výši 50 % příspěvku již poskyt-
nutého Státním fondem životního 
prostředí a žadatel na území města 
Brna tak může získat až 75 % pod-
poru svého projektu. O tuto dotaci 
mohou požádat i ti, kdo realizovali 
svůj projekt s pomocí SFŽP již v roce 
2018. Dotační výzva bude vyhlášena 
ve stejném termínu jako v prvním 
případě, tedy k 1. 6. 2019. V obou 
uvedených případech platí podmínka 
místa realizace projektu na území 
města Brna.

Žádosti bude možné podávat online
Velkou novinkou v letošním roce 
bude elektronické podávání žádostí 
v rámci všech dotačních programů 
administrovaných Odborem životní-
ho prostředí MMB. Vedle „Dotace 
na šalinkartu“, kde byli žadatelé na 
tento způsob již zvyklí, se tak na 
zjednodušení podání žádosti mohou 
těšit i zájemci o dotační programy 
jako je „Podpora oživení zeleně 
ve vnitroblocích“ nebo „Podpora 
oživení nábřeží brněnských řek“.
Veškeré potřebné informace jsou 
uvedeny a budou dále doplňovány na 
adrese www.ekodotace.brno.cz.

Drogy a závislosti  
se týkají každé střední školy.  
Bez výjimek!
Většina středoškoláků má zkušenosti 
s alkoholem a cigaretami ještě před 
dosažením osmnácti let. Stále více 
z nich vyzkoušelo i marihuanu nebo 
tvrdší drogy. Množí se případy 
závislostí na elektronice. Taková je 
realita dnešních středních škol.
Pokud si myslíte, že se na „normální“ 
střední škole návykové látky nevy-

skytují, opak je pravdou. Pozornost se 
sice v určité míře věnuje problémům 
s alkoholem, celkově se ale jeho kon-
zumaci nepřikládá vysoká rizikovost. 
Na školách je také častým jevem 
hraní počítačových her, ani to však 
zatím nebývá vnímáno jako příliš 
škodlivé. Mnohdy převládá názor, že 
dokud mladiství neberou drogy, nejde 
o problémy, které by bylo nutné řešit.

Bohaté zkušenosti s návykovými 
látkami i sázení o peníze
V realitě se však pracovníci projektu 
Drug free Brno Společnosti Podané 
ruce, kteří působí výhradně na 
středních školách v Brně, setkávají s 
čím dál tím větším výskytem užívání 
návykových látek a závislostmi na 
nikotinu a alkoholu. „V běžné třídě 
o pětadvaceti dětech se často stává, že 
všichni již vyzkoušeli alkohol a tabákové 
výrobky ještě před svými osmnáctými 
narozeninami. S čím se setkáváme také 
čím dál častěji, je pravidelné užívání 
marihuany, které se většinou objevuje 
přibližně u třetiny žáků. Výjimkou 
už nebývají ani experimenty s LSD, 
extází nebo zneužívání léků,“ říká 
jeden z pracovníků projektu Michael 
Schmidt.
Do škol chodí pracovníci již přes rok 
a téměř každodenně řeší problema-
tiku závislostí. Velkým tématem se 
podle nich v současnosti stává také 
hraní počítačových her. Nejenom, že 
u nich náctiletí tráví většinu svého 
volného času, ale často také do tzv. 
skinů (vylepšení v rámci her) vkládají 
velké sumy z vlastních peněz. „Někdy 
se jedná o částky převyšující desetitisíce. 
Výjimkou nebývá ani sázení na výsledky 
her nebo agrese během hraní. Když se 
ptáme, kdo už někdy něco během hraní 
rozbil, většinou se přihlásí více než 
polovina třídy. Jde o monitory, myši, ale 
i nábytek,“ doplňuje další z pracovnic 
Markéta Homolková.

Projekt Drug free Brno nabízí také 
individuální poradenství
Školy, kde by se žáci s žádnou návy-
kovou látkou nesetkali, neexistují. 
Projekt už proběhl na nejrůznějších 
středních školách od gymnázií a prů-
myslových škol po odborná učiliště. 
„Podle mě je lepší, když škola raději 
problém s návykovými látkami řeší, než 

když jej zatajuje a předstírá, že jejich 
žáci žádné problémy nemají,“ uvádí 
třetí členka týmu Tamara Kunčarová.
Cílem projektu Drug free Brno 
spolufinancovaného Evropskou unií, 
je rozšířit svoji činnost na co nejvíce 
středních škol v Brně, předávat infor-
mace o návykových látkách a nabízet 
pomoc co největšímu počtu náctile-
tých. Kromě programů na středních 
školách nabízí projekt také možnost 
individuálního poradenství pro ty, 
kteří řeší návykové látky a závislosti 
ve svém životě nebo u někoho blízké-
ho. Poslední aktivitou jsou víkendové 
pobyty, které umožňují účastníkům 
více se poznat, řešit závislosti či jiná 
náročná životní období.
V případě, že byste měli o některou 
ze služeb zájem nebo chtěli zjistit více 
informací, kontaktujte pracovníky 
programu Drug free Brno  
(T: +420 775 436 648,  
E: dfb@podaneruce.cz). 

Mgr. Markéta Homolková 
Lektorka prevence 

Společnost Podané ruce o.p.s.

Jak se Brňané po 27 letech 
změnili?
Na Masarykově univerzitě (MU) 
začali odborníci vyšetřovat mladé 
Brňany ze studie ELSPAC. Zájemci 
si kromě poznatků o svém těle odnes-
li také finanční odměnu tisíc korun.
Výzkumné centrum RECETOX vy-
zvalo Brňany narozené v letech 1991 
až 92 a jejich sourozence i partnery, 
aby se přihlásili a nechali se vyšetřit 
na Fakultě sportovních studií MU. 
Jejich rodiče, a posléze také oni, se 
totiž zapojili před sedmadvaceti lety 
do celoevropské studie rodičů a dětí 
ELSPAC (www.elspac.cz). V jistých 
intervalech pak vyplňovali dotazníky, 
které se týkaly mj. jejich způsobu živo-
ta, zdraví nebo duševní spokojenosti. 

Od března v pondělí až středu
Od letošního března se po důklad-
ných přípravách vyšetřování mladých 
Brňanů v rámci studie CELSPAC: 
Young Adult začalo uskutečňovat. 
„Seriál vyšetření začal 18. března, kdy 
přišli první zájemci,“ říká koordiná-
torka studie Kateřina Čamková. Podle 
jejích dalších slov byli zájemci buď 
osloveni přímo centrem RECETOX, 
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nebo si jejich rodiče, či přímo oni 
přečetli výzvu v tisku. Přihlásili se, 
byli kontaktováni, a nakonec také po-
zváni. „Vyšetřujeme od té doby vždy 
v pondělí až středu v univerzitním 
kampusu v Bohunicích. Účastníky 
čeká řada vyšetření, jako odměna jim 
jsou poskytnuty jejich výsledky a fi-
nanční odměna,“ pokračuje magistra 
Čamková.

Tři sady vyšetření
Podle Kateřiny Čamkové trvají 
vyšetření průměrně tři a půl až čtyři 
hodiny. „Zájemci se nejprve dozvědí, 
co je čeká. První bývá sada vyšetření, 
kdy se zkoumá složení těla, to je 
tzv. InBody, následuje slabší rentgen, 
kterým se měří hustota kostí, pak se 
zaměřujeme na klenbu nohy, kapacitu 
plic, sílu stisku ruky a sílu svalů. Test 
kognice pak zjišťuje, jak jsou na tom 
mladí s pamětí,“ pokračuje Kateřina 
Čamková.
Další dobrovolnou součástí vyšetření 
jsou odběry moči a krve. Stěr z úst 
pak slouží k výzkumu mikrobiomů, 
kterými jsou osídleny tělní dutiny. 
Poslední částí jsou on-line dotazníky, 
ve kterých se zjišťují, vzdělání, 
povolání, příjem nebo vybavení 
domácnosti a také prodělaná onemoc-
nění. Další otázky míří na životní 
styl, psychologii, výživu a životní 
prostředí. „Výsledky jsou v krátkosti 
konzultovány s vyšetřujícími, ale 
hlavní vysvětlení účastníci naleznou 
na našich stránkách www.celspac.cz.“

K čemu je to dobré?
Díky provedeným vyšetřením bude 
možné říci, jak se mladým lidem 
z dlouhodobé studie ELSPAC daří, 
jaký je jejich zdravotní stav a fyzická 
kondice. Dlouhodobým cílem je pak 
studium vlivu životního prostředí 
na zdraví populace a zdravý vývoj 
dětí. „Proto chceme vědět, jakou roli 
v současném stavu mladé populace 
hrají právě faktory životního prostře-
dí, co může stát za vznikem potíží, 
jako astma, alergie, a další civilizační 
choroby, ale také za depresemi 
a jinými chorobami duše i těla co 
ovlivňuje kvalitu spánku a kognitivní 
schopnosti nebo reprodukční zdraví 
žen,“ poznamenává koordinátorka 
Kateřina Čamková

V současnosti se počítá s vyšetřením 
nejméně tří set dobrovolníků.  
Patříte-li mezi Brňany, kterým je 
sedma nebo osmadvacet let, nebo jste 
jejich sourozenec či partneři a chcete 
zjistit, jak jste na tom se svou fyzickou 
kondicí, jaké je složení vašeho těla, 
najděte si čas na několik nenáročných 
vyšetření. A k tomu navíc odměnu 
tisíc korun. Přihlaste se e-mailem na 
adresu info@celspac.cz.

(maj)

Na chráněných územích Brna 
je připravena soutěž s QR kódy. 
Poukazuje na vzácnou přírodu 
ve městě.
BRNO, 23. 4 . 2019: Dvacet devět. 
Přesně tolik chráněných území se 
nachází přímo v Brně. Nový soutěžní 
projekt Pozemkového spolku Hády 
si klade za cíl v roce 2019 tato vzácná 
místa víc přiblížit veřejnosti. Příroda 
ve městě totiž patří k nejvíc ohroženým 
a zranitelným prostředím. Spousta lidí 
o nich ale neví a netuší, jaké poklady 
mají mnohdy přímo za domem. 
Na dvaceti šesti z celkových dvaceti 
devíti chráněných lokalit Brna jsou 
nově umístěny tabulky s QR kódy, 
které odkazují na soutěž v brněnské 

přírodě. Správným zodpovězením 
otázky k danému místu nebo 
zasláním jeho fotografie se do ní lze 
zapojit. „V Brně je spousta chráně-
ných území. Lidé tam často chodí 
na procházky, míjí státní znak, který 
území označuje, ale často vůbec neví, 
proč je toto území cenné. To chceme 
změnit a unikátnost těchto míst 
více dostat do povědomí brněnských 
obyvatel, aby se každý mohl dozvě-
dět, čím je dané území vyjímečné 
a co vzácného mohou vidět. Snad 
budou pak návštěvníci vnímavější 
a ohleduplnější k místům kam 
často chodí, a k přírodě vůbec,“ říká 
o záměru projektu Stanislava Švédová 
z Pozemkového spolku Hády.
A o co se v projektu soutěží? „Vyhrát 
lze velkou knihu plnou nádherných 
fotografií s názvem Přírodní 
skvosty Jihomoravského kraje. Tuto 
publikaci nelze nikde zakoupit. Je to 
tedy opravdu unikátní výhra, která 
by milovníkům přírody rozhodně 
neměla chybět,“ dodává Švédová.
Mezi chráněnými lokalitami 
jsou listnaté lesy, lesostepi, suché 
pastviny, louky, mokřady a geologicky 
významná místa. „Kromě známé 
Bílé hory s malým zbytkem kavylové 

Mapa všech dvaceti devíti chráněných území v Brně.
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listopadu, kdy bude očištěno více než 
55 tisíc odpadových nádob.
Na čištění popelnic SAKO využívá 
speciální vozidla Mercedes-Benz, 
která jsou vybavena mycím zařízením 
a vyklápěčem odpadových nádob. 
Čištění se provádí během standard-
ního svozu odpadu, popelnice je 
nejdříve vyprázdněna a následně 
vymyta horkou vodou bez saponátů 
vstřikovanou do nádoby pod vysokým 
tlakem. Mytí jedné popelnice trvá 
šest až deset vteřin. Znečištěná voda 
se zachytí do sběrné vany a poté je 
odčerpána do samostatné nádrže. 
Po umytí stanoveného počtu nádob 

se znečištěná voda odváží do jímky 
odpadních vod v sídle společnosti 
SAKO v Černovické ulici.
Vymývání popelnic není v Česku 
běžnou službou. Ve městě Brně je 
součástí systému nakládání s komu-
nálním odpadem a je tedy zahrnuto 
v ročním poplatku za odpad. „Našim 
cílem je vzhledné a čisté město Brno 
a k tomu mytí popelnic určitě patří. 
Jsem rád, že tuto službu občanům 
poskytujeme,“ říká předseda před-
stavenstva společnosti SAKO Filip 
Leder.

Martin Drozd,  
vedoucí oddělení komunikace

stepi nebo Kamenného vrchu 
s nejpočetnější populací koniklece 
velkokvětého v České republice tak 
návštěvníci mohou prozkoumávat 
například tajemství přírodních lesů 
na skalnatých svazích Břenčáku, 
zachovalý stepní svah nad želez-
ničním tunelem v Obřanech nebo 
bukový prales v Jelením žlíbku,“ 
přibližuje chráněné lokality před-
seda Pozemkového spolku Hády 
Lubomír Tichý. 
Pro účast v soutěži je potřeba 
navštívit libovolných deset chráně-
ných území Brna. Pak jsou možné 
dvě varianty: buď lze z každého 
navštíveného místa poslat jeho 
fotografii nebo najít QR kód se 
soutěžní otázkou, k jejímuž zodpo-
vězení pomůžou informace z QR 
kódu. QR kódy jsou umístěny 
u cedulí státního znaku, které 
označují hranice chráněného území 
a jsou dobře přístupné. Přesné 
umístění QR kódů pak lze najít na 
stránkách Pozemkového spolku 
Hády http://www.pshhady.cz, kde 
jsou i kompletní pravidla soutěže.
Pozemkový spolek Hády mimo 
jiné pečuje o vzácné lokality na 
oblíbeném výletním cíle Brňáků – 
komplexu bývalých lomů na jižním 
svahu Hádů. Zde také provozuje 
malé ekocentrum pod širým nebem 
s názvem Lamacentrum, kde 
s pomocí stáda lam alpak a dalších 
zvířat realizuje vzdělávací a zážit-
kové programy pro děti i dospělé. 
Je součástí Českého svazu ochránců 
přírody a soutěž s QR kódy realizuje 
ve spolupráci s Jihomoravským krajem 
a společností NET4GAS.

Stanislava Švédová,  
e-mail: pshady@email.cz, tel. 608434564...

55 tisíc popelnic a kontejnerů 
v Brně čeká čištění
Po brněnských ulicích začínají tento 
týden jezdit dvě speciální vozidla na 
mytí kontejnerů a popelnic. S jejich 
pomocí společnost SAKO očistí 
většinu černých nádob na směsný ko-
munální odpad ve městě. Vymývání 
bude probíhat v období od května do 
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