KORONAVIRUS
INFORMACE PRO OBČANY JEHNIC
Vážení občané,
většina z vás má již pravděpodobně přehled o všech důležitých kontaktech a nabídkách pomoci.
Někteří se ale možná v přemíře informací ztrácí. Proto nám dovolte doporučit vám základní shrnutí:

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV		
				
Non stop		

724 810 106, 725 191 367
725 191 370

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE BRNO		
po – pá: 8 – 17 h (mimo tuto dobu volat SZÚ)

773 768 994

INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU		

1212

V PŘÍPADĚ AKUTNÍCH POTÍŽÍ VOLEJTE ZÁCHRANNOU SLUŽBU NA LINCE 112
Nejnovější informace naleznete na speciálních webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
www.koronavirus.mzcz.cz
Základní odborné informace o nemoci Covid-19 www.okoronaviru.cz
Aktuální informace v Brně vč. potřebných kontaktů www.brno.cz/koronavirus

NABÍDKA POMOCI SENIORŮM
Možná patříte mezi starší či nemocné osoby ohrožené infekcí a potřebujete pomoci s nákupy,
venčením psů, dovozem léků atd. Anebo si budete potřebovat jen s někým promluvit.
Můžete využít jeden s následujících kontaktů:
LINKA POMOCI SENIORŮM MĚSTA BRNA 		
800 140 800
Pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb atd. případně další pomoc
SENIORPOINT BRNO		
(nejen) nákupy pro seniory

840 111 122

ELPIDA				
Krizová linka pro seniory

800 200 007

POMOC DOBROVOLNÍKŮ
s nákupem, venčením psů aj.

www.pomocdodomu.cz

Výše uvedené služby nabízí státní, krajské orgány a Statutární město Brno,
nebo dobrovolnické organizace

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Stravování zajišťuje Základní a mateřská škola Jehnice, Blanenská 1, Brno
Cena pro Jehnické seniory 		
Cena pro ostatní			

60,- Kč/oběd
92,- Kč/oběd

V ceně oběda je započítán jednorázový obal
Objednání obědů na následující den je možné do 11.00 hodin a veškeré informace budou sděleny
na telefonním čísle vedoucí školní jídelny 777 650 078 nebo na čísle 724 310 270
Výdejové okénko ve škole bude otevřeno k odebrání obědů v době od 11.15 – 12.00 hodin

DOPORUČENÍ PRO SENIORY
Vzhledem ke skutečnosti, že nejohroženější skupinou jsou senioři, apelujeme, aby zbytečně nevycházeli ze svých domovů.
Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice objednalo 100 ks ochranných roušek. Tyto ochranné roušky budou
zdarma distribuovány mezi jehnické seniory. Bylo rozhodnuto, že roušky budou distribuovány
seniorům od 70 let výše. Ochranné roušky budou přednostně distribuovány nejdříve nejstarším
občanům. Na každého seniora bude 1 ks roušky.
Vážení spoluobčané, doufáme, že společnými silami tuto těžkou situaci přečkáme.
Moc vás prosíme, abyste respektovali všechna nutná omezení, chovali se zodpovědně
a současně solidárně k sobě navzájem.
Za zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice
Václav Šicha - starosta
Vzhledem k stávající situaci jsou ordinace MUDr. Mrázkové
a pobočka Knihovny Jiřího Mahena v naší městské části do odvolání uzavřeny.

Úřad městské části Brno-Jehnice je pro veřejnost dočasně uzavřen.
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 13.30 do 16.30 pouze po předchozí
telefonické domluvě na čísle 541 237 425.
Česká pošta, s.p., informuje, že dne 18. 3. 2020 zahájila bezkontaktní doručování zásilek, což
znamená, že veškeré doporučené zásilky a obyčejné listovní zásilky, které se nevejdou do schránky
adresáta, budou uloženy po maximální úložní dobu (pokud to odesílatel nevyloučil) na ukládacích
poštách. Ukládací doba bude zpravidla 30 dní. Důchody a balíkové zásilky se doručovat budou tak,
aby byla zajištěna maximální ochrana zdraví jak našich zaměstnanců, tak jednotlivých adresátů.
Poukázky budou vhazovány do schránek. Ve výjimečných případech, kdy není adresát schopen
se na pobočku dostavit (týká se seniorů nebo hendikepovaných občanů), doručí na žádost jak
poukázku s penězi, tak doporučenou zásilku. Česká pošta s.p. žádá obyvatele, aby na poštu chodili
opravdu jen v nutných případech a aby používali roušky a ideálně i rukavice.
Česká pošta, s.p.

ZLATÁ MŘÍŽ
Naděje umírá poslední,
sen rozplynulý nad ránem,
tak mizí nám, než se rozední,
jak pavučina nad rámem.
Zvedá se lehce ze svých pozic,
jak lesní zvonek nad zemí
a všechno rozpadá se na nic,
na míň než atom, věřte mi.
A řeka peřejemi hučí,
hluk slábne lesní tišinou,
člověk se nikdy nedoučí
jak se sžít se svou krajinou,
žel, člověk je v ní smutně fádním,
všem jejím tvorům na obtíž,
mlha před ním a mlha za ním
a v kleci spadla zlatá mříž.
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 26. 2. 2020 proběhlo 244. zasedání zastupitelstva.
Zabezpečení svahu
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
mezi MČ Brno-Jehnice a společností
PORR, a.s. na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku
p. č. 394 k. ú. Jehnice.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
mezi MČ Brno-Jehnice a společností IDEALBAU, s.r.o. na výkon
technického dozoru investora na akci
provedení zabezpečení svahu na části
pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
mezi MČ Brno-Jehnice a společností
J. K. safety, a.s. k zajištění výkonu
koordinátora BOZP na staveništi na
akci provedení zabezpečení svahu na
části pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice.
Pozemky
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1
k pachtovní smlouvě mezi MČ
Brno-Jehnice a nájemcem na pozemek p. č. 484 k. ú. Jehnice a na část

pozemku p. č. 394
k. ú. Jehnice.
Zastupitelstvo
schvaluje návrh
změny Územního
plánu na
pozemku p. č 394
k. ú. Jehnice
z plochy pro
zemědělské
využití na plochu
pro občanskou
vybavenost.
Změna územního plánu pro sociální účely (DPS)
na pozemcích p. č. 483 a p. č. 484
k. ú. Jehnice a pozemky pro zřízení
parku na pozemcích p. č. 502/1,
p. č. 512/1, p. č. 513, p. č. 516/2
a p. č. 516/1 k. ú. Jehnice není nutná.
Základní škola
Zastupitelstvo souhlasí s podáním
žádosti MČ Brno-Jehnice na přidělení finančních prostředků z volných
zdrojů města Brna na projektovou
dokumentaci na opravu el. instalace,
rozšíření školní jídelny a vybudování nových tříd družiny v ZŠ
Blanenská 1, Brno v celkové výši
750 000,- Kč a na výměnu centrál
ního plynového ohřívače vody pro ZŠ
Blanenská 1 z důvodu havarijního
stavu, ve výši 300 000,-Kč.
Doprava
Zastupitelstvo navrhuje změnu
dopravního značení – změna přednosti
v jízdě z ulice Jandáskova doleva na
ulici Gromešovu ve směru do Brna,
tak aby byla zaznačena jako hlavní
ulice z důvodu tvoření front s problémem s odbočením zejména v ranních
hodinách, přitom se jedná o hlavní tah
pro Mokrou Horu, Jehnice a Ořešín.
Pověřuje starostu odesláním tohoto
návrhu na odbor dopravy MMB.
Různé
Starosta oznámil zastupitelům, že
byla na MMB OŠMT podána žádost

na ocenění učitelů v roce 2020. Za
MČ Brno-Jehnice byla navržena
vedoucí paní učitelka MŠ Mgr. Petra
Havlová v II. Kategorii – Ocenění za
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost. Dále starosta oznámil zastupitelům, že byl na MMB OŠMT
odeslán návrh na odměnu ředitele ZŠ
pana Mgr. Petra Kotyzy.
Starosta na žádost předsedy Kulturní
komise seznámil zastupitele s proběhlým I. Obecním plesem. Po kontrole
příjmů a výdajů budou příjmy a výdaje zveřejněny a výdělek bude rozdělen
na částečné pokrytí výdajů jehnických
stárků na vystoupeni v Kaunasu a ZŠ
Blanenská 1, Brno na nákup hracího
prvku (domečku) na zahradu MŠ.
V diskuzi byl požadován prostor
pro činnost žen, maminek a dalších
občanů Jehnic. Navrhován je prostor
místo ordinace v domě ÚMČ
Brno-Jehnice z důvodu, že k obvodní
lékařce chodí zanedbatelný počet
lidí, pro které může MČ BrnoJehnice zajistit senior bus. Z diskuze
vyplynulo, že je nejprve nutné objektivizovat skutečné využití lékařské
ordinace, než by se přistoupilo
k jejímu zrušení.
Příští jednání zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě.
Kompletní zápisy z jednání naleznete
ve vývěsce MČ a na stránkách
http://brno-jehnice.cz/zapisy

Ukliďme Jehnice!
Vzhledem k událostem posledních
dnů Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna ruší akci
UKLIĎME ČESKO v původním
termínu v sobotu 4. dubna 2020.

Všechno špatně?
Lámu si hlavu nad zápisem ze zastupitelstva MČ, protože jsem tentokráte
ověřovatel; kolega, který byl navržen
a vytváří Jehnickou „opozici“, trvale
odmítá být ověřovatelem – údajně
se zápisy nesouhlasí. Inu je to tak
snadnější…
Zamýšlím se nad situací v MČ
a vážím každé slovíčko zápisu, téměř
s lupou v ruce.
Od posledních voleb v r. 2018 je totiž
všechno špatně. V Jehnicích údajně
není žádná kultura, máme zastaralý
web, Jehnické listy neodpovídají
21. století. V diskusi občanů na zastupitelstvu se objevují dotazy typu, zda
je válka, či stav nouze, že jsme museli
zajišťovat ujíždějící svah opěrnou zdí.
Plamenné projevy některých občanů,
že je třeba zrušit ordinaci lékařky
v Obecním domě, protože je málo
využívaná a potřebujeme místnost
na setkávání spolku atd. atd. Desítky
dotazů podle zák. 106 na sekretariát
úřadu, který je tím téměř zahlcen.
Inu nová doba přináší nové výzvy a je
třeba asi všechno změnit.
Zamýšlím se nad tím, o co by se měla
samospráva MČ hlavně zasazovat:
Aby se zde dobře žilo a věci fungovaly. Současní kritici nedoceňují, co se
vše v Jehnicích za posledních 30 let
změnilo, že je zde dobře fungující
infrastruktura, služby, škola i nová
školka, velká tělocvična umožňující
sportovní vyžití i kulturní akce.
Opravený hřbitov, který svědčí o tom,
jak se staráme.
Některé věci ale stále volají po
inovaci, protože se dosud nestihly.
Konkrétně místní hasička, která je
ještě z první republiky a v ničem již
nesplňuje moderní požadavky. Je
pozoruhodné, jaký odpor vyvolalo
vytipování lokality na Lelekovické
ulici, kde se nabízí pozemek ve
vlastnictví města navíc v ujíždějícím

V tomto periodiku se nebudeme dále vyjadřovat k situaci vyvolané
epidemií koronaviru. Dostatečné informace jsou k dispozici
ve všech sdělovacích prostředcích. Aktuálně o dění,
které se dotýká naší městské části, informuje obecní rozhlas.
svahu, který bylo stejně třeba stabilizovat. Opakované zpochybňování
znaleckého posudku statika včetně
geologického rozboru podloží, kde
bylo jednoznačně konstatováno, že
může dojít k ohrožení osob a majetku. Vyvolaný soudní spor se žádostí
o předběžné opatření k zastavení
stavby opěrné zdi. Transparenty
o černé stavbě, která je přitom legální.
Dehonestační letáková kampaň na
starostu o Macoše a padesátých
letech, což považuji za jednání již
skutečně za hranou.

Je zajímavé, že soud stavbu nezastavil,
pouze celou věc uzavřel tím, že je
třeba prohlédnout dům žalobce, zda
nedošlo ke statickému narušení – což
bylo předmětem žaloby. Před zahájením stavby opěrné zdi totiž žalobce
prohlídku neumožnil, ač byl žádán.
Proč je takový odpor proti hasičce?
Jde přeci o věc, kterou všichni
potřebujeme, a navíc se zde vychovává
mladá generace k prospěšným věcem.
Byly hlasy, ať to celé zrušíme, protože
přeci máme městské hasiče na Lidické
ulici. Ano, jde o nejjednodušší

Zápis do MŠ v Brně 2020/2021
Zápis dětí bude probíhat elektronicky
Veškeré informace najdete na www.zapisdoms.brno.cz
1. fáze – vydávání přihlášek
(1. 4. 2020 – 30. 4. 2020) Na uvedených webových stránkách bude v průběhu
uvedeného termínu k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. Žádost vypíšete,
odešlete a vytisknete. (Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte MŠ
a domluvíte se individuálně).
2. fáze – sběr přihlášek
Žádost přineste (s potvrzením od lékaře) na Vámi vybranou MŠ
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice v tomto
termínu:
4. 5. 2020 od 12.30 – 16.30 hodin nebo 5. 5. 2020 od 7.30 – 11.30 hodin
S vyplněnou přihláškou předložíte rodný list dítěte, kartičku pojištění dítěte
a svůj OP
3. fáze – přijímací řízení
Od 11. 5. 2020 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat
na webových stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si můžete
vyzvednout rozhodnutí o přijetí – nepřijetí vašeho dítěte.
Mgr. Petra Havlová

Ostatky 2020 – průvod masek
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řešení, zrušit, neobnovovat, nestarat
se – podobně jako s ordinací lékařky –
chodí tam málo lidí, paní doktorka je
v penzijním věku, tak to zrušme. Že
to ale už nikdy neobnovíme, to navrhovatelům nevadí. Co když se najde
mladý lékař, který zde zřídí filiální
ordinaci, bude mít notebook s možností vydávat recepty a uleví starším
Jehnickým občanům od cestování do
města? Na to není odpověď.
Nerad vzpomínám na setkání občanů
ve škole po volbách, týkající se návrhu
na nový Obecní dům. Starosta téměř
nebyl puštěn ke slovu, podle úsloví,
že každý návrh musí být náležitě
potrestán. Šlo pouze o studii nové
budovy Obecního domu, který by
nahradil současnou stavbu z pospojovaných unimobuňěk, nalepenou
na prastarou hasičku, a vytvořil tak
zázemí dalším generacím Jehnic.
Neustálý odpor a útoky nakonec vedou k nechuti cokoli dělat. Tendenční
články v Jehnických listech o špatném
rozpočtu a vysokých odměnách
zastupitelů – přitom všichni zastupitelé pracují pro MČ bez nároku na
odměnu – zcela zdarma…
Dům z unimobuněk každopádně
jednou doslouží. Bude stát za pokus
shromáždit kritiky, zda by nevytvořili
nějaký vlastní koncept a nepomohli
situaci řešit. Negace všeho k ničemu
nevede. Vývoj Jehnic nelze zastavit,
tak jako jinde je třeba myslet na
budoucnost. Tak to dělali i naši předchůdci a díky jim za to. Mohl bych se
rozepisovat o dalších a dalších věcech,
ale stačí, pokračuji raději v ověřování
zápisu…
MUDr. Daniel Rychnovský
II. místostarosta Jehnic

Zápis do první třídy
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková
organizace oznamuje, že se v budově Základní školy na Blanenské 1, uskuteční zápis do
prvních tříd pro školní rok 2020/2021.
Zápis se bude konat ve čtvrtek 16. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek
17. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.
Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a OP rodičů.
V případě odkladu školní docházky doloží zákonný zástupce společně se žádostí, v den
zápisu, dvě doporučující posouzení školského poradenského zařízení / PPP, SPC/
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Co naše škola nabízí:
 jsme škola otevřená novým přístupům ke vzdělávání
 škola se nachází v příjemné klidné okrajové části Brna
 pečujeme o nadané a mimořádně talentované žáky od prvního ročníku
 vyučujeme kvalifikovaně anglický jazyk od 1. ročníku
 podle počtu přihlášených dětí plánujeme otevřít 2 první třídy s počtem 25 žáků ve
třídě
 v případě zájmu je možná návštěva v současné 1. třídě / info.na tel.č. 724 310 276/.
V naší škole bude vašemu dítěti dobře. Uděláme vše pro to, aby se vracelo spokojené.
Budeme rozvíjet jeho nadání a osobnost, respektovat jeho individualitu. Budeme s vámi
spolupracovat a hledat nejlepší řešení v každé situaci. V naší škole se vaše dítě bude učit v
atmosféře bezpečí, pochopení, tolerance a vzájemné úcty a pomoci.
Služby
 provoz ranní i odpolední družiny (6.30–17.30 h)
 jídelna v budově školy
 velký výběr zájmových kroužků přímo ve škole
 zaměřujeme se, jako specializovaná škola, na výuku atletiky
 kroužek hudební výchovy- odloučené pracoviště ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída
 kvalitní spolupráce mezi školou a rodiči, možnost konzultací s učiteli, po předchozí
domluvě kdykoliv.
 K zápisu je nutná registrace na stránkách zapisdozs.brno.cz

Co se dělo v Jehnicích
V posledním období proběhly
v Jehnicích tři akce. I. Obecní ples,
který se organizátorům napoprvé
velice podařil. Ostatky s průvodem

Obecní ples

masek po městské části a ostatkovou
zábavou, letos hojně navštívenou.
Ples základní školy Jehnice, který měl
opět vysokou úroveň i návštěvnost.
Akce připomínáme na předešlých
stránkách několika fotografiemi.

Obecní ples – cimbálová muzika Javorníček
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Ples ZŠ Jehnice
V sobotu 7. března 2020 pořádalo
Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice
již 22. ples ZŠ Jehnice.
Pro účastníky byl připraven opět
skvělý doprovodný program.
Zahajovací premiéru mělo letos
taneční studio Tap-Art se svým
tanečním a stepařským vystoupením.
Po několika hudebních sériích kapely
se předvedly tanečnice ze skupiny
Dancing Naugty Angels, které ve
svém druhém vystoupení vyzvaly
zúčastněné k minikurzu flirt dance.
K tomuto plesu patří také výborné
občerstvení včetně profesionálního
koktejlového baru.
Půlnoc plesu patřila opět bohaté
tombole, která letos díky našim
štědrým sponzorům obsahovala
celkem 68 cen.
Přátelská a pohodová atmosféra
byla vidět nejen na plném tanečním
parketu, ale i v ostatních prostorách
konání plesu.
Spousta účastníků si na památku
odnesla vzpomínku ze zábavného
fotokoutku. Kdo máte zájem
o svoji fotografii v digitální formě,
pošlete prosím email na
robert.charvat@tiscali.cz.
Děkujeme přítomným za účast, sponzorům za dary a příspěvky a všem,
kteří se podíleli na přípravě plesu.
Budeme se na Vás opět těšit v příštím
roce.

Ples ZŠ Jehnice – zahájení

Ples ZŠ Jehnice – předtančení

Ing. Robert Charvát
předseda Sdružení rodičů
při ZŠ Brno-Jehnice

Dětský karneval ZŠ Jehnice
V neděli 8. března 2020 v odpoledním čase pořádalo Sdružení rodičů
při ZŠ Brno-Jehnice v prostorách
školy tradiční dětský karneval. Akce
byla letos zahájena místním tanečním
studiem Tap-Art, které předvedlo
svá dvě street dancové soutěžní
vystoupení.
Děti se mohly také radovat z bohatého zábavného programu, který
zajistilo „Divadlo Kejkle“. Musíme
pochválit děti za krásné a vtipné
kostýmy, které si nechaly dozdobit
oblíbeným malováním na obličej.

Dětský karneval

Jako o každém karnevalu se děti
nemohly dočkat závěrečné bohaté
tomboly. Na té se letos opět ve spolupráci se Sdružením rodičů podíleli
i sponzoři a samotní rodiče.
Děkujeme všem sponzorům a ZŠ
Jehnice za spolupráci a příspěvek.
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Všem zúčastněným děkujeme za
vytvoření příjemné atmosféry, kterou
si děti skvěle užily.
Těšíme se na Vás při některé z dalších
akcí, které pro děti pořádáme.
Magda Havránková
Sdružení rodičů při ZŠ Brno-Jehnice

Vzpomínky
na minulost
Před více lety mě
osud přinesl do naší
příměstské části.
Již v té době jsem
pracovala s dětmi
a tato činnost mě velmi
bavila a uspokojovala.
Jak léta ubíhala,
z malých dětí vyrostli
dospělí lidé a koloběh
života se opakoval.
Zakládali si vlastní
rodiny, měli děti
a svých rodičů si velmi
vážili.
V ten okamžik jsem si
uvědomila, že všechna
práce i činnost měla
smysl. Největším oceněním mé
dřívější práce je, že na tu dobu
i teď v dospělosti rádi vzpomínají.
Chci tím říci, že když těm malým
dětem věnujeme lásku, péči
a pochopení, oni jako dospělí
nám to potom vrátí.

Paní Dekanová s dětmi MŠ

To je i smyslem mé dobrovolné
činnosti chodit číst a hrát scénky,
které děti z obou oddělení naší
mateřské školky potěší.
Jejich úsměvy a zájem
nechat se fotografovat s korunou

a závojem, je jejich poděkování
za moji činnost. Právě toto
je ten nejkrásnější pocit,
který pro svůj seniorský věk
potřebuji.
Anežka Dekanová

Místní poplatek za komunální odpad v BrnČ
Splatnost do 31. 05. 2020

(v pĜ. pĜistČhování do Brna po 1.kvČtnu se splatnost odvíjí dle obecnČ závazné vyhlášky
þ. 16/2019)

Sazba poplatku

670 Kþ za poplatníka a kalendáĜní rok
Titulem pro vznik poplatkové povinnosti je pĜihlášení se k pobytu a vlastnictví nemovitosti
podléhající zpoplatnČní (více na www.brno.cz/odpady)
Osvobození od poplatku
- dítČ, které v roce 2020 nedosáhlo þi nedosáhne 4 let vČku
- senior, který v roce 2020 dosáhl þi dosáhne vČku 70 let a více
- další osvobození dle obecnČ závazné vyhlášky þ. 16/2019 a jak plnit ohlašovací povinnost najdete na
www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku

1. online platbou v e-shopu mČstských služeb: www.brnoid.cz
2. bezhotovostním pĜevodem:
na úþet:
111220022/0800
variabilní symbol:
rodné þíslo poplatníka
3. v hotovosti:
a) po celý rok pokladna ve 3. patĜe na ulici Šumavská þ. 35C,
(výšková budova)
b) od 1.4. do 31.5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, pĜízemí

pokladní hodiny

Po
Út
St
ýt
Pá

8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–12.00

13.00–14.30
13.00–14.00

Za domácnost mĤže odvádČt poplatky spoleþný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemnČ oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Ohlašovací povinnost plní i další skupiny poplatníkĤ – více na www.brno.cz/odpady
Telefony: 542 174 304 -315, 318 – 322, e- mail: odpady@brno.cz ,web: www.brno.cz/odpady
PĜejete-li si získávat informace prostĜednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách.
Zajímá Vás pĜíspČvek ve výši 1425 Kþ na základní roþní „šalinkartu“ pro poplatníky místního poplatku za komunální odpad ve mČstČ
BrnČ? (PodrobnČjší informace naleznete na stránce www.brno.cz/salinkarta)
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TÉMA VÝSTAVBA
S otázkou na aktuální stav územního
plánu pro katastrální území Jehnic
jsme oslovili Odbor územního
plánování a rozvoje Magistrátu města
Brna. Zde jsou odpovědi:
Změna ÚPmB č. B36/07-II,
MČ Brno-Jehnice, ul. Blanenská,
k. ú. Jehnice je projednávána samostatně, standardním postupem. Návrh této
změny ÚPmB č. B36/07-II byl veřejně
vyvěšen od 18. 10. – 28. 11. 2019
a veřejné projednání proběhlo dne
18. 11. 2019. V současné době se vyhodnocují námitky a připomínky, které
byly k této změně ÚPmB podány.
Změna ÚPmB č. B25/15-0/Z,
MČ Brno-Jehnice, ul. Lelekovická,
k. ú. Jehnice je projednávána v souboru
změn ÚPmB 2019 vybraných ke

zkrácenému postupu pořízení. Návrh
této změny B25/15-0/Z byl veřejně
vyvěšen spolu s ostatními změnami
v souboru vybraných změn ke
zkrácenému postupu pořízení v roce
od 20. 9. – 28. 10. 2019 (I. projednání).
První veřejné projednání proběhlo
21. 10. 2019. Návrh změny B25/150/Z byl veřejně vyvěšen spolu s ostatními změnami v souboru vybraných
změn ke zkrácenému postupu pořízení
v roce 2019 od 24. 10. – 4. 12. 2019
(II. projednání). Druhé veřejné
projednání proběhlo dne 27. 11. 2019.
V současné době se vyhodnocují
námitky a připomínky, které byly
k této změně ÚPmB podány.
Žádná z obou uvedených změn
ÚPmB nebyla vydána opatřením
obecné povahy, tzn., že doposud
nebyla schválena Zastupitelstvem
8

města Brna a nenabyla účinnosti.
Dále jsme se dotázali firmy Brněnské
komunikace a.s., která bude realizovat stavbu chodníku z Mokré Hory
do Jehnic. Situace je následující: ve
výběrovém řízení byla vybrána firma
na vlastní realizaci stavby. Stavební
práce by měly začít koncem měsíce
března respektive začátkem dubna.
redakce Jehnických listů

Tak obrovskou stavbu si nikdo
nepředstavoval
Na základě článku v Jehnických
listech z ledna 2020, kde mohou lidé
diskutovat o výstavbě v Jehnicích, Vám
posílám fotografie výstavby bytových
domů v areálu bývalého pivovaru.
Na toto monstrum se denně dívají
někteří obyvatelé ulice Lelekovické.

Výstavba v areálu pivovaru

Podle projektu a vizualizace (makety),
se kterou jsme byli seznámeni, to
nevypadalo tak mohutně. Ten, kdo
o povolení rozhodoval, a ten, kdo
projekt zhotovoval, by naproti této
stavby nechtěl určitě bydlet.
Ladislav Stehlík

Názor na téma výstavba
Další nadměrná výstavba na
úrodných polích v Jehnicích není ve
veřejném zájmu, ale pouze v zájmu
vlastníků polí, kteří na ní chtějí
vydělat. S touto změnou zásadně
nesouhlasí MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora z důvodů následného
nadměrného dopravního zatížení
Mokré Hory, kde jsou historicky
domy umístěny extrémně blízko silnice. V minulosti, když se jezdilo na
koních, úzké ulice nevadily. Teď však
nárůst dopravy zejména hlučností
a smogem velmi negativně ovlivní
nejen tuto obec, ale i Jehnice.
Druhá zásadní věc je nedostatečná
kapacita a napojení na MHD.
V rámci MHD se do Jehnic dá dostat
pouze autobusy, další výstavba tedy
nutně vede ke zvýšení množství spojů
MHD, což však nelze dělat donekonečna. Přeplněné autobusy by jezdily
co pár minut a stejně by to nestačilo,
navíc je toto řešení mimo koncepci

města Brna. Další důvod je čistě ekologický. Stavět na nejúrodnější půdě
by měla být až poslední možnost, když
se jinde stavět nedá. Tak to však není.
Existují lepší místa na ne tak kvalitní
půdě s lepší možností MHD v souladu
s koncepcí města Brna. To se však
přehlíží, protože by se pak v Jehnicích
na pozemcích prostě nevydělalo.
V neposlední řadě masivní výstavba
Jehnice připraví o příjemné životní
prostředí a udělá z něj tuctový
satelit s nevyřešenými problémy nejen
s MHD.
Mgr. Vít Krinčev

Vše, co chcete vědět o novém
územním plánu. Přijďte se
zeptat!
Zveme vás ve čtvrtek 23. dubna
v 18 hodin do Společenského centra
Sýpka na setkání k novému územnímu plánu.
Jak se bude v příštích letech rozvíjet
Brno? V čem pomůže nový územní
plán vaší městské části? Kde bude
možné stavět nové byty? A jak se
posílí doprava? Přijďte se zeptat na
vše, co vás zajímá. Kancelář architekta města Brna (KAM) připravila
sérii osmi setkání napříč městskými
částmi Plán jede k vám! Společně
se zástupci vedení města a Odboru
9

územního plánování a rozvoje
představí Brňanům návrh nového
územního plánu před jeho oficiálním
veřejným projednáním. Setkání startují v dubnu, vždy v úterky a čtvrtky
v 18 hodin. Vstup je zdarma.
„Brno má přes pětadvacet let platný
územní plán, který je jeden z nejstarších
v Česku. Nový územní plán tak má
obyvatelům především pomoci, aby
město mohlo lépe fungovat a rozvíjet
se. Přinese mimo jiné nové plochy pro
stavbu bytů a smíšených čtvrtí, zlepšení
systému dopravy nebo chybějící protipovodňová opatření,“ shrnul ředitel
Kanceláře architekta města Brna
Michal Sedláček.
Zeptat se můžete na vše, co vás
k novému územnímu plánu zajímá,
a to přímo městského architekta
a týmu KAM, kteří návrh zpracovávali. Společně s nimi budou odpovídat
také zástupci vedení města a Odboru
územního plánování a rozvoje. Po
představení návrhu bude následovat
diskuze. Druhá část setkání je vyhrazena pro dotazy nad mapami.
S návrhem nového územního plánu se
může veřejnost seznámit od 2. dubna
také na webových stránkách města
www.upmb.brno.cz. Do výkresů
i textové části je možné v průběhu
dubna nahlédnout i v sídle Odboru
územního plánování a rozvoje

Magistrátu města Brna na ulici
Kounicova. Veřejné projednání návrhu
se bude konat na začátku května.
„Celý rok pracoval náš tým urbanistů,
architektů a geografů na maximum,
abychom návrh nového územního
plánu dokončili v termínu. Teď nás
čeká další důležitý krok, potřebujeme
návrh společně projednat a schválit.
Proto zveme obyvatele Brna a zástupce
městských částí na společná setkání,
kde jim návrh neoficiálně představíme
ještě před jeho veřejným projednáním,“
pozval Sedláček.
Rozhodujícím termínem pro vydání
nového územního plánu je konec roku
2022. Tehdy totiž podle stavebního
zákona skončí platnost stávajícího
pětadvacet let platného územního
plánu. Více najdete na webech
upmb.brno.cz a kambrno.cz.
Setkání zástupců vedení města,
KAM a OÚPR nad návrhem nového
územního plánu. Vždy úterky a čtvrtky v 18 hodin, vstup zdarma.
1. út 7. 4. – Kulturní dům Rubín
(Makovského náměstí 3)
MČ Žabovřesky, Jundrov, Komín
2. čt 9. 4. – Dělnický dům Brno
Židenice (Jamborova 3323/65)
MČ Židenice, Vinohrady, Líšeň,
Slatina
3. út 14. 4. – Hvězdárna a planetárium Brno (Kraví hora 2)
MČ Brno-střed
4. čt 16. 4. – Kulturní středisko
Omega (Musilova 2a)
MČ Brno-sever, Maloměřice
a Obřany
5. út 21. 4. – ZŠ Brno, Tuháčkova 25
(Tuháčkova 23/25)
MČ Černovice, Brno-jih, Tuřany,
Chrlice
6. čt 23. 4. – Společenské centrum
Sýpka (Kytnerova 1a)
MČ Medlánky, Královo Pole,
Řečkovice a Mokrá Hora,
Ivanovice, Jehnice, Ořešín
7. út 28. 4. – Společenské centrum
Bystrc (Odbojářská 1127/2)
MČ Bystrc, Žebětín, Kohoutovice,
Kníničky
8. čt 30. 4. – Univerzitní kampus
Bohunice (Kamenice 5)
MČ Bohunice, Nový Lískovec,
Starý Lískovec, Bosonohy

BRNO KOMPOSTUJE
V březnu mohou občané žijící ve
městě Brně získat kompostér zdarma.
Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci
projektu Předcházení vzniku odpadů
podporovaného evropskými fondy
rozdá 3 000 kusů. „Cílem projektu je
podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit
jejich podíl ve směsném komunálním
odpadu a představit kompostování
jako nejvhodnější způsob jejich
využití. Uvědomujeme si, že domácí
kompostování je nejekologičtější
a nejekonomičtější způsob zpracování
bioodpadu,“ uvedl první náměstek
primátorky Petr Hladík. V roce 2020
proběhne již třetí kolo rozdávání
kompostérů pro občany. „V předcházejících dvou výzvách byl o kompostéry velký zájem a nás těší, že
můžeme projekt realizovat i v tomto
roce a významně podpořit odpovědné
nakládání s odpady,“ uvedl předseda
představenstva SAKO Brno Filip
Leder. Pokud občané nemají možnost
kompostování, mohou bioodpad zdarma odevzdávat do jakéhokoliv sběrného střediska odpadů, po celém Brně
je jich provozováno třicet sedm. Ze
sběrných středisek je bioodpad svážen
do Centrální kompostárny Brno, kde
je dále zpracován a využíván k výrobě
certifikovaných kompostů a substrátů.
V Brně probíhají projekty na předcházení vzniku odpadu již několik let.
Řadí se mezi ně například projekty
Re-Use, Re-Nab, Retro-Use, Re-Tex
a Jsem zpět. Cílem je opětovné využití
starých, ale stále funkčních věcí, které
už doma lidé nepotřebují. „Projekty na
předcházení vzniku odpadů ideálně
doplňují systém nakládání s odpady
ve městě Brně. Ten je ojedinělý nejen
tím, že brněnské odpady jsou u nás
materiálově i energeticky využívány,
ale také množstvím sběrných středisek, která mohou občané bezplatně
využívat,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.
Informace o projektu
„Brno kompostuje“
Občané si mohou vybrat ze dvou
velikostí kompostérů, větší o objemu
1 000 l nebo menší o objemu 600 l.
10

Žádosti bude možné podávat od
2. března na webové stránce www.
brnokompostuje.cz. Kompostéry
budou vydávány během dvou víkendů
v březnu v areálu společnosti SAKO
Brno na Jedovnické ulici 2.
Žadatel o kompostér musí splňovat
následující podmínky:
• žadatel je fyzická osoba starší
18 let,
• kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna,
• žadatel musí absolvovat školení
o kompostování formou e-learningu
(na www.brnokompostuje.cz),
• žadatel neobdržel kompostér
zdarma v předchozím kole.
Postup, jak kompostér získat:
• na www.brnokompostuje.cz si
přečíst informace o kompostování
a správně odpovědět požadované
otázky,
• vyplnit osobní údaje, adresu
umístění kompostéru, vybrat si typ
kompostéru a datum vyzvednutí,
• odeslat žádost,
• na uvedenou emailovou adresu
vám bude doručeno potvrzení
o přijetí vaší žádosti s informacemi
k vyzvednutí kompostéru.
V případě dotazů můžete kontaktovat
paní Barboru Procházkovou
e-mailem: brnokompostuje@sako.cz
nebo na telefonním čísle
+420 731 170 149 (8 – 16h).

Naplánujte si letní tábory!
Podle kalendáře tu sice máme zimu,
už teď je ale nejvyšší čas plánovat
letní prázdniny. Pokud chcete, aby
si vaše děti užily spoustu zábavy
spojené s poznáváním přírody, neváhejte je přihlásit na tábory pořádané
Lipkou. Chystáme jich několik
desítek – příměstských i pobytových.
Letní tábory každoročně připravuje
všech pět pracovišť Lipky. Jundrovský
Rozmarýnek otevře rovnou dvacítku
táborů nejrůznějšího zaměření:
chovatelské, koloběžkové, rukodělné
i kulinářské, a chybět nebude ani
tábor, na němž si děti hravě procvičí
němčinu. Novinkou letošního léta je
tábor V kůži dospěláka. Dětem ve
věku 9 – 13 let nabídne příležitost na

vlastní kůži vyzkoušet, jak úžasné je
naplánovat, připravit a zrealizovat
vlastní nápad.
Pracoviště Lipová plánuje na začátek
léta na ověřený model tábora pro
rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let.
Vytvoříme na něm prostor pro
společné objevování i samostatné
tvoření. Úplnou novinkou je
letní kemp E-mise pro mládež
od 14 let. Naplníme jej výpravami
do rozmanitých zákoutí městské
divočiny, diskuzemi i zkoumáním
a vždy budeme mít na zřeteli šetrné
zacházení s přírodními zdroji.
Kamenná v srdci města láká na
příměstské tábory, jejichž cílem je
odhalit i méně známá místa Brna,
která jsou však nemálo zajímavá.
Nezapomínáme ani na rukodělné
tábory nejen pro děti a mládež.
Jezírko zve na příměstské i pobytové
tábory v lesích za Soběšicemi, ale
také na Lýkožroutí stanový tábor na
Třeboňsku v jižních Čechách, kam se
vydáme s dětmi od 10 do 15 let. Nově
se na Jezírku uskuteční tábor zaměřený na tvoření z přírodních materiálů,
z nichž prim bude hrát dřevo.
Koho láká vypravit se ven z města,
tomu doporučujeme pětidenní
pobytové tábory pro rodiny s dětmi
na Rychtě v Krásensku, uprostřed
přírody Drahanské vrchoviny. Tam
se také chystají nějaké novoty, jednou
z nich je entomologický pobytový
tábor plný objevování hmyzí říše.
Pro středoškoláky s touhou po
dobrodružství připravujeme oblíbený
putovní tábor.
Celou širokou nabídku příměstských
i pobytových táborů najdete na
stránkách www.lipka.cz/tabory, kde
najdete také přihlášky na jednotlivé
tábory. S přihlašování neváhejte,
míváme brzy plno.
Amálka Čípková, Lipka

Vydání čtvrtého
aktualizovaného
„Atlasu přístupnosti centra
města Brna pro osoby s omezenou
schopností pohybu“
Atlas přístupnosti přináší ucelené
informace o přístupnosti objektů
v centru města Brna.

Přístupnost objektů města Brna může
být vyhledána také v mapové aplikaci
„Mapa přístupnosti Brna“, kterou je
možno nalézt na http://www.brno.cz/
mapa-pristupnosti.
Aplikace je použitelná na počítačích
i v mobilních zařízeních. Jednotlivé
objekty budou postupně přidávány
a na jejím naplňování se mohou
podílet i sami uživatelé.
Atlas vydal Magistrát města Brna,
Odbor zdraví, Oddělení prorodinné
politiky. Atlas byl vytvořen ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů,
o.s., která zpracovala Atlas přístupnosti
pro osoby s omezenou schopností
pohybu Pražské památkové rezervace.
Bc. Jelena Kucielová
referent pro oblast bezbariérovosti

Bezplatné informace zajistí
pohodu v domě
Ucelený přehled o problematice
bytového bydlení můžou zdarma
získat absolventi kurzu Domovnické
preventivní minimum. Odborní lektoři je seznámí s novými trendy v zabezpečení, naučí je zvládat konfliktní
situace a poskytnou jim potřebný
právní základ pro chod domu. Komu
jde primárně o ochranu před zloději,
je pro něj připravený soubor doporučení s názvem Bezpečná adresa. Oba
projekty připravila brněnská městská
policie.
Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické
preventivní minimum se navzdory
názvu nemusejí hlásit zdaleka jen
domovníci. Výrazně usnadní život
i vlastníkům a správcům bytových
domů, členům společenství vlastníků,
bytových družstev i uživatelům
obecních bytů. Důležité povědomí
o chodu domu i svých právech
a povinnostech tam načerpají také
jednotliví nájemníci.
Školení se koná vždy ve středu od
15 do 18 hodin, a to mezi 16. zářím
a 18. prosincem tohoto roku. Bližší
informace o průběhu najdou
zájemci na webu www.mpb.cz
a hlásit se mohou na adrese
luboslav.fiala@mpb.cz do naplnění
počtu 25 účastníků. Tedy čím dříve,
tím lépe.
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Lekce se uskuteční v Areálu dopravní
výchovy a vzdělávání na brněnské
Riviéře, v Bauerově ulici 7.
Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu,
aby byl bezpečný, nestačí vždy jen
zámky, čipy nebo alarmy. Jednotlivé
prvky ochrany se navíc dají různě
kombinovat a důležitou roli hraje
i chování obyvatel domu. Vhodné
přístupy shrnuje čtivý a přehledný
manuál Bezpečná adresa.
Každý si ho může stáhnout na
www.mpb.cz nebo vyzvednout
vytištěný na preventivně informačním
oddělení městské policie v Bauerově
ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné
konzultace a zájemcům, kteří se
oficiálně přihlásí na e-mailu
luboslav.fiala@mpb.cz, vystaví
po splnění podmínek i certifikát
Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů
je signálem splnění náročných kritérií
a pro zloděje varováním, že v tomto
domě pochodí jen stěží.
Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republikové
policie a hasičů, odborníci na zámkové systémy a technické zabezpečení
nebo pracovníci organizace Práh
jižní Morava. Díky tomu obsáhnou
všechny důležité aspekty bezpečného
bydlení. Program finančně podporuje
statutární město Brno.
Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Jste ročník 91 nebo 92?
V jaké jste kondici?
Centrum RECETOX stále
shání Brňany narozené v letech 1991
a 1992 do studie CELSAPC. Pokud
se do výzkumu přihlásí, zdarma zjistí
něco víc o svém těle.
V centru pro výzkum toxinů
v životním prostředí RECETOX,
které je součástí Přírodovědné fakulty
Masarykovy univerzity, už druhým
rokem zkoumají Brňany, kterým je
28 nebo 29 let. Jejich rodiče se totiž
v době narození svých děti zúčastnili
studie CELSPAC, která se týkala
jejich zdraví a životního stylu. Později
se jí zúčastnily i jejich děti a dnes tato
studie pokračuje.

CELSPAC navazuje na dlouholetý
výzkum brněnských dětí. Vědci
sledovali celou jednu generaci dětí od
těhotenství matky až do jejich dospělosti. Před 8 lety centrum RECETOX
převzalo za studii zodpovědnost
a v loňském roce spustilo navazující
výzkum. „K dnešnímu dni jsme vyšetřili několik stovek dětí narozených
1991 a 1992 v Brně nebo ve Znojmě.
V navazující studii bychom ale rádi
uvítali všech 7 500 původních účastníků,“ říká ředitelka Centra RECETOX
profesorka Jana Klánová.
A jak na vyšetření reagovala
jedna z účastnic? „Během jednoho
dopoledne jsem zjistila, jaké mám
složení těla, hustotu kostí, kapacitu
plic a nožní klenbu. Změřili mi ale
také například krevní tlak a jak mám
silný výkop. Nejvíce mě potom bavil
test na paměť a soustředění,“ popisuje
svou účast Martina Šperková z Brna.
„Pokud jste se narodili v letech 1991
až 1992 v brněnské porodnici, ozvěte
se nám na info@celspac.cz,“ vyzývá
mladé Brňáky doktorka Lenka
Andrýsková, která je koordinátorkou
studie CELSPAC.

(maj)

Poznejte svět, přírodu i sebe…
Máte vztah k přírodě a jste rádi ve
společnosti? Chtěli byste si rozšířit
obzory v oblasti zemědělství, lesnictví,
zahradnictví nebo rozvoje regionů
a společenských věd? Potom neváhejte,
neházejte do toho vidle ani flintu do
žita a začněte studovat na Univerzitě
třetího věku Mendelovy univerzity
v Brně (U3V MENDELU). Nabízíme
jednoleté, dvouleté i tříleté studium
v odborných oblastech, které jsou spo-

jeny s dlouholetou tradicí Mendelovy
univerzity v Brně. Pokud se tedy
zajímáte o zdraví, zahrádku, zvířata
nebo rozvoj společnosti, pak jsou
pro Vás tyto aktivity tím nejlepším
způsobem, jak trávit čas. Vzdělávání je
organizováno formou přednášek doplněných o terénní cvičení a exkurze.
Odborné přednášky trvají tři vyučovací
hodiny a konají se jednou za týden
nebo jednou za dva týdny v období od
října do května. Pro exkurze a terénní
cvičení jsou využívána celoškolská
pracoviště jako např. botanická zahrada, školní lesní podnik, školní
zemědělský podnik, pekárna, pivovar
nebo masný provoz. Výjimkou nejsou
ani návštěvy partnerských univerzit
třetího věku v okolních státech. Kromě
jedno- až tříletých kurzů se můžete
přihlásit i do krátkodobých kurzů
zaměřených na Vaše koníčky, jazyky
nebo pohybové aktivity. Jako studenti
univerzity třetího věku budete moci
využívat univerzitní studovny, knihovny a rovněž diskutovat „studentské
problémy“ v Akademické vinárně se
svými spolužáky. V loňském roce jsme
zahájili také mezigenerační univerzitu,
díky které můžete absolvovat speciální
kurz se svými
vnoučaty.
Absolventi
U3V obdrží
osvědčení na
slavnostní promoci za účasti
vedení univerzity. Přihlášky
přijímáme
od 1. dubna
2020 osobně
na adrese
Zemědělská 5
(budova E), 613 00 Brno nebo elektronicky. Další podrobnosti o Univerzitě
třetího věku Mendelovy univerzity
v Brně a kontakt pro zájemce naleznete
na www.u3v.mendelu.cz.

Jom ha-šoa na Moravském
náměstí v Brně
Mezi izraelskými státními svátky
má nezastupitelné místo den, kdy
se prostřednictvím vzpomínkových
obřadů připomíná památka všech
obětí holocaustu. Den holocaustu
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a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve
ha-gvura“, byl stanoven dle zahájení
povstání ve varšavském ghettu v roce
1943. V České republice se stal
významným dnem také pro místní
židovskou komunitu hlavně po roce
1989, kdy se v Čechách začal tento
den připomínat nejprve uvnitř židovské menšiny prostřednictvím pietních
akcí v pražské Pinkasově synagoze
a v Terezíně. V roce 2006 se začalo
s připomínkou i ve veřejném prostoru.
K akci, která se původně konala
pouze v Praze, se postupně začala
připojovat další města. V současnosti
se zapojuje okolo dvaceti míst, kde
je tradicí připomínat lokální jména
obětí. Vedle jmen obětí zavražděných
kvůli židovskému původu se od roku
2010 čtou i jména romských obětí
rasového pronásledování.
„Je zapomenutý teprve ten, jehož
jméno je zapomenuto…“ Přijměte
pozvání na sedmé čtení v Brně,
které se bude konat na prostranství
před Místodržitelským palácem na
Moravském náměstí 21. dubna od
14.00 do 17.00. Každý se tak může
připojit ke čtení jmen lidí, kteří se stali
obětmi rasového pronásledování v období druhé světové války. Záštitu nad
akcí převzala primátorka města Brna
Markéta Vaňková. Po skončení akce
pořádá brněnská pobočka Židovského
muzea v Praze komentovanou
procházku po centru města věnovanou
osudům židovské komunity v Brně
v letech 1939 – 1945. Rezervace míst
na brno@jewishmuseum.cz.

Autocentrum K.E.I. radí…
Jak vybrat správné pneumatiky
Základní informací pro výběr pneu
matik jsou rozměry. Patří mezi ně
šířka uváděná v milimetrech, profil
a průměr ráfku. Formát rozměru
může vypadat například takto:
205/55 R16 91 H.
- 205 vyjadřuje šířku pneumatiky
v milimetrech.
- 55 je profil pneumatiky. Jedná
se o výšku bočnice vyjádřenou
v procentech.
- R označuje typ konstrukce, kterým
se pneu vyznačuje. Číslo vyjadřuje
průměr ráfku v palcích.

- 91 značí nosnostní index. Ten
označuje, jaké maximální zatížení
pneu unese.
- H označuje rychlostní index, který
udává maximální rychlost, na
jakou je pneumatika stavěna.
Co je to dezén pneumatiky?
Dezén neboli vzorek pneumatiky
dělíme na symetrický, asymetrický
a směrový. Symetrický můžeme
umístit na libovolnou pozici.
Asymetrický má vnitřní stranu odlišnou od vnější. Zde nerozlišujeme
pravou nebo levou pneumatiku, je ale
důležité při montáži dodržet vnitřní
a vnější stranu. Směrový dezén
označuje směr otáčení, kdy na každé
pneumatice najdete šipku.
Jak důležité je vybrat správný rozměr?
Správný rozměr je důležitý hlavně
pro bezpečnou jízdu a k zachování
jízdních vlastností. Důležitý je také
při policejní nebo STK kontrole.
Špatně zvolený rozměr může mít za
následek zničení podběhů a dalších
částí auta, které se může zachytávat
podvozkovými částmi o různé
nerovnosti na silnici.
Jaké máme třídy pneumatik a podle
čeho ji vybrat?
Ekonomická třída se hodí pro městská vozidla, střední třída je určená
pro řidiče, kteří chtějí střední úroveň
výkonu – osvědčí se ve městě i na
cestách a vysoká je vhodná pro vozidla
vyšší třídy s vysokým výkonem. Pro
výběr třídy je důležitý výkon motoru,
styl jízdy řidiče, ujeté vzdálenosti
a prostředí, kde nejčastěji jezdíte.
Kdy přezout pneumatiky?
Zákon stanovuje, že zimní pneumatiky by měly být od 1. listopadu do
31. března v případě, že je na vozovce
souvislá vrstva sněhu, námrazy nebo
ledu, nebo se vzhledem k meteorologickým podmínkám očekává, že
k této situaci dojde. Zimní pneu by se
neměly používat v létě. V zimě jsou
potřebné jiné jízdní vlastnosti pneu.
Jak hluboký by měl být vzorek pro
zimní pneumatiky?
Minimální hloubka dezénu by měla
být 4 mm. Pneumatiky se ovšem sjíždějí, proto minimální hloubku drážky
hlídají tzv. indikátory opotřebení.

Jsou to výstupky na dně drážek, které
jsou vysoké 1,6 mm. Jakmile se k nim
začnete přibližovat, vyměňte ojeté
pneumatiky za nové.
Příště Vám poradíme Co musí obsahovat povinná výbava u nás i v zahraničí

Amadeus v New Yorku
Legendární brněnské Divadlo Husa
na provázku patří k vlajkovým
lodím – nejen – brněnské kultury.
Je proto přirozené, že právě jemu
se dostalo exkluzivního pozvání
do New Yorku, kde 9. a 10. dubna
2020 v Českém domě uvede dvě
představení své inscenace Amadeus
(tj. Milovaný Bohem) v režii
Vladimíra Morávka.
V této veleúspěšné inscenaci, která
měla na Provázku premiéru v březnu
2014, se na jevišti potkávají otec a syn
Miroslav a Martin Donutilovi.
„Na Mozartovi, kterého hraji, mě baví
jeho bezprostřednost. To, že je ztřeštěný až do konce a že je vlastně takovým
věčným dítětem, což já jsem tak trochu
taky,“ prozrazuje Martin Donutil.
„Je to díky
Vladimíru
Morávkovi
skvělá
inscenace
o souboji génia
a průměrnosti
a tento fakt,
spolu s tím,
že mohu
hrát se svým
synem a výbornými herci
z Provázku,
mě velmi těší,“
dodává jeho
otec Miroslav.
Provázkovský
Amadeus
byl již při
svém vzniku
věnován
světoznámému
režisérovi
českého
původu Miloši
Formanovi,
který brněnským tvůrcům
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umožnil pracovat s motivy svého osmi
Oscary ověnčeného filmu.
První newyorské představení inscenace
Amadeus (tj. Milovaný Bohem) se ve
spolupráci s Generálním konzulátem
ČR odehraje právě na počest Miloše
Formana. Téměř na den přesně dva
roky po jeho úmrtí a symbolicky za
přítomnosti jeho přátel i manželky
Martiny. Po prvním uvedení zde bude
také promítnut sestřih Formanových
filmů a uvedena výstava fotografií
Petra Našice, který měl v roce 1984
jedinečnou možnost dokumentovat
pražské natáčení snímku Amadeus.
Divadlo Husa na provázku si možnosti zahrát tuto inscenaci ve městě,
kde Miloš Forman strávil podstatnou
část života, velice cení a děkuje za
tuto možnost jak Generálnímu
konzulátu ČR a Českým centrům,
tak společnosti Hortim a městu
Brnu, kteří americké uvedení
podpořili. Ostatně, k Brnu mají otec
i syn Donutilovi vřelý vztah. „V Brně
jsem prožil nejkrásnější chvíle svého
dosavadního života. Mám tohle město
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moc rád a vždycky se sem rád vracím
a vracet budu,“ říká Miroslav Donutil
a jeho syn přiznává: „K Brnu mám
nostalgický vztah, už se do něj vracím
jen občas. A pokaždé, když tady jsem,
zasteskne se mi. Jsem tady rád.“
Stejně tak se však – jako ostatně celé
Divadlo Husa na provázku – oba těší
na newyorské hostování, na možnost
zahrát si před místním publikem
a předvést provázkovské pojetí nadčasového příběhu o osudovém střetu
dvou skladatelů jednoho století.
PR servis Divadla Husa na provázku:
Alžběta Nagyová

Imunitní trombocytopenická
purpura je nenápadné,
ale zrádné hematologické
onemocnění
Krev se v lidském těle vymění každé
tři, čtyři měsíce, aniž bychom si toho
vůbec všimli. Přitom dodává organismu
látky, bez kterých by život nebyl
možný. Tak jako je rozmanitá krev,
jsou rozmanitá i krevní onemocnění.
Návštěva hematologie nemusí ale
rozhodně znamenat pouze onemocnění
leukemií, ačkoli i s její léčbou medicína
velmi pokročila. Mezi méně známá
krevní onemocnění patří imunitní
trombocytopenická purpura. Ta se
zpočátku může projevovat jen zvýšenou
tvorbou modřin, krvácením z ˝snosu
nebo dásní. Projevy onemocnění jsou
zapříčiněné reakcí imunitního systému,
který postupně ničí krevní destičky, což
má za následek zvýšené riziko krvácení.
Imunitní trombocytopenická purpura, pro niž je také často používán

výraz imunitní trombocytopenie,
je autoimunitní onemocnění, které
lékaři ročně diagnostikují asi 70 až
100 novým pacientům na jeden milion
obyvatel. Z toho polovina jsou děti
mladší 15 let. U dospělých je nejčastější ve věku 18 – 40 let, zhruba třikrát
častější je pak u žen než u mužů. Jedná
se o onemocnění, jež bývá v 80 %
primární, kdy příčiny jsou různorodé.
Často může propuknout po běžných
(nespecifických) virózách dýchacího
či zažívacího traktu nebo ve spojení
s jinými nemocemi, například mononukleózou. Ve 20 % případů může
být jeho vznik spojen například s užíváním některých léků, očkováním,
nádorovým onemocněním, infekcí,
jako je například HIV nebo hepatitida
B, jiným imunitním onemocněním
nebo poruchami funkce sleziny.
Co se děje s imunitním systémem
Imunitní trombocytopenická purpura
je v podstatě porucha imunity, kdy
vlastní imunitní systém poškozuje
synchronizovaný proces zdraví.
Organismus začne komplexně ničit
vlastní krevní destičky neboli trombocyty. Rovněž pak utlumuje tvorbu
zárodečných buněk krevních destiček.
Pro přesnější vysvětlení: imunitní systém v kostní dřeni napadá zárodečné
buňky krevních destiček ještě dříve,
než stihnou dozrát a dostat se do
krevního oběhu. Dopad této poruchy
na zdraví člověka je významný,
neboť krevní destičky plní v naší krvi
nepostradatelnou úlohu. Díky své
schopnosti přilnout k poraněné cévě,
shlukovat se a měnit tvar dokáží ve

spolupráci s dalšími látkami v krevní
plazmě vytvořit krevní sraženinu,
která ucpe poškozenou stěnu cévy,
čímž zastaví krvácení. Ač si to
málokdo uvědomuje, mají funkci
nejideálnějších náplastí.
Jaké jsou možnosti léčby
Stejně tak jako u velké řady jiných
onemocnění krve mají specialisté
možnosti léčby i v případě této
nemoci. Pokud pacient trpí
podezřelými projevy, například
právě modřinami, lékař ho pošle
na laboratorní vyšetření krevního
obrazu, které určí mimo jiné i počet
krevních destiček. V případě, že
se prokáže snížení počtu destiček,
je nutné zahájit léčbu. Následující
terapie má několik linií. V první
může lékař nasadit kortikosteroidy
nebo imunoglobuliny. Druhá linie se
týká podávání léků, které podporují
tvorbu krevních destiček v kostní
dřeni nebo imunosupresiv neboli
léků potlačujících imunitu. Pouze
v nejnutnějších případech lékař zvolí
chirurgické odstranění sleziny.
Krev je tekutinou našeho života.
Krevní elementy, které jsou její nezbytnou součástí, nesmí chybět, ale ani
přebývat. Jedině tak může téct správným tempem, tak jak má – ani příliš
rychle, ani pomalu – a plnit všechny
své důležité funkce. I krev může být
nemocná a stejně tak jako u řady jiných
onemocnění je pro úspěšné zvládnutí
choroby nutný aktivní přístup pacienta,
který navštíví lékaře včas.

Markéta Stillerová,
Senior PR Manager, Havas
Michaela Juračáková, PR Executive, Havas

Pozor! Veškeré zde uveřejněné akce mohou být dle situace odloženy, nebo zrušeny.
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