NA STRÁNÍCH
KOLEM COUFAVÉ
Radost a naděje duše
dítěte se promítla na
bělostné plátno soboty
jako barevná duha nad
obzor babických lesů a
překryla šílenství všedních
dnů tohoto času. Každý
kámen, struska, litinový
slitek z hald Františčiny
hutě je v očích dítěte
živým světem plným skryté
neznámé krásy a žije
předtuchou budoucnosti.

Haničko, to je v předivu
dnů zlomek s velikou cifrou
jmenovatele a malou
čitatele. Kyčelnice
devítilistá na stráních
kolem Coufavé se sklání
k potoku ve stínu buků
a trsy žlutozelených
kvítků kývají na pozdrav
přicházejícímu jaru
i nám oběma. Poslední
sníh si zoufale hájí své
právo na existenci, byť
jen na dolním konci rokle
a začátku Adamova.

Haničko, vyjdeme znova,
kolik kopců je před námi
ještě a kolik útesů
bílých skal mračna rozhání
na našich cestách. Přinesu
ti pozdrav třikrát tří listů
z bílých vápencových skal,
neboj se, přikloň se k místu
kde čas se s tebou radoval.
Karel Stránský

Růže

Pan Ing. Jan Černohlávek, lesník,
vodák, turista, přítel všech lidí dobré
vůle, v posledních téměř patnácti
letech člen redakční rady měsíčníku
Jehnické listy, neúnavný tahoun
a badatel minulosti své rodné obce,
mezi blízkými přáteli a bývalými
skauty – junáky nazývaný prostým
jménem Honza, odešel tiše v kruhu
své rodiny do vesmírného nebe dne
18. června 2012 ve věku nedožitých
84 let. Stopy, které svým životem
ve svém okolí a mezi svými přáteli
zanechal, jsou hluboké a významné.
Ve svém mládí ovlivnil svou nezměrnou energií, nadšením pro vodní, pěší
i zimní lyžařskou turistiku a především
díky svými organizačním schopnostem
nás, mladé přátele a postupně i přátele
středního věku k aktivnímu a především kolektivnímu, společenskému
pojetí zmíněných sportů. Jak plynul
čas a s ním se i postupně měnila
krása přírody blízkého i vzdálenějšího
okolí našich měst, městeček i vesnic,
vědomě usiloval o její zachování, a to
jak v bezprostřední realitě každodenní
neustále se měnící a postupně zani-

kající skutečnosti, tak v její historii.
K jeho posledním pracím zde náleží
iniciativy při zachování Božích muk
na Vranově u Brna a jejich torza z roku
1624 v Jehnicích, jeho úsilí o knižní
vydání rukopisu A. Gally U nás na
Horce a především jako vedoucího
autorského kolektivu zpracování
knižní publikace Babí lom, která svým
slovním i obrazovým pojetím je nejenom holdem úcty a poděkován tvůrci
a iniciátoru stavby tamní rozhledny, ale
též vyznáním Honzova vztahu a lásky
k jeho rodnému kraji.
Panu Ing. Janu Černohlávkovi –
Honzovi náleží též naše poděkování
za jeho iniciativu a vstřícnost při práci
na vydání sborníku k 710. výročí
první písemné zprávy o Jehnicích
s názvem Jehnice od minulosti k dnešku
a též za jeho obětavou činnost a práce
na dalším sborníku o Jehnicích, jehož
vydání je připravováno k letošnímu
720. výročí.
Milý Honzo, budeš nám chybět. Pokoj
a Věčný mír Tvé duši na Věčnosti.
Redakční rada čtvrtletníku Jehnické listy

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 23. 5. 2012 proběhlo 154. zasedání
zastupitelstva
- zastupitelstvo bylo seznámeno s obsa
hem dopisu manželů Weberových
v souvislosti s jejich stížností na provoz
hřiště za školou. Záležitosti ohledně
provozní doby a výšky oplocení hřiště
budou řešeny v nejbližší době.
- zastupitelstvo bere na vědomí připomínky občanů, které se týkaly
a) vyčištění kanálů na Lelekovické ulici
b) možnosti změny termínu tzv.
„pálicích dnů“
c) volně pobíhajících psů
- zastupitelstvo projednalo nabídku firmy IDOS na tvorbu webových stránek
MČ Brno-Jehnice s tímto usnesením:
ZMČ Brno-Jehnice schvaluje nabídku
firmy IDOS na tvorbu webových stránek s tím, že žádá tuto firmu o dodání
návrhu smlouvy o realizaci.
- zastupitelstvo souhlasí s tím, že
městská část nevyužije nabídku firmy
SNIP/CO s.r.o. a bude realizovat
oslavy 720 let výročí Jehnic ve vlastní
režii. V souvislosti s tímto jmenuje
zastupitelstvo přípravný realizační
výbor v tomto složení: MUDr. Oto
Rinchenbach, Ing. Petr Cech, Ing.
Ivo Pekař, Mgr. Jana Rašovská, Milan
Pernica, Ing. Jiří Hudec, Mgr. Michal
Jedlička.
- zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o realizaci a zahájení
výstavby akce „Dešťová kanalizace
Ořešín“ v souvislosti s tím, že výstavbou budou dotčeny i pozemky v MČ
Brno-Jehnice
- zastupitelstvo projednalo nabídky
tří uchazečů na opravu fasády,
opravu oken, rýn a svodů na objektu
Obecního domu a vybralo jako realizátora této akce Miroslava Bednáře,
Náměstí 3. května 1a, 621 00 Brno
s tím, že termín ukončení je stanoven
na 30. 8. 2012.
- zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 2/2012 ze
dne 23. 5. 2012.
b) finanční odměnu tajemníkovi
Ing. Ivanu Štěpánkovi ve výši
jednoho měsíčního platu v souvislosti s jeho odchodem do důchodu
k 31. 5. 2012.
Další zasedání se konalo 20. 6. 2012
v 18.30 hodin na ÚMČ.

Spanilá jízda skončila
medailí.
Jehnice vezou
bronz z klubového
mistrovství Evropy!
Český badmintonový mistr
důstojně reprezentoval svou
zemi na setkání nejlepších
družstev starého kontinentu.
V maďarské Pécsi vybojoval
Sokol Veselý Jehnice historický úspěch, když prohrál
jen jednou s klubem Primorye,
protkaným nejlepšími ruskými hráči.
Páteční porážka 1:4 v semifinále
přesto znamená obrovský úspěch na
mezinárodní scéně. Když opora Brňanů
Petr Koukal, který si v pátek 1. června
definitivně zajistil postup na olympiádu
v Londýně, před turnajem tipoval, že
by mohla cinknout medaile, nemýlil
se. „Poslední soupeř už byl nad naše
síly. I tak jsme získali největší úspěch
v historii našeho klubu a i českého
badmintonu,“ řekl prezident jehnického
klubu Ladislav Vorel.
Jehnice tak vylepšily dosud nejlepší
výsledek českého týmu na světovém
šampionátu, když v roce 1978 se
Benátky nad Jizerou probojovaly „jen“
do čtvrtfinále.
JEHNICE NA KLUBOVÉM
MISTROVSTVÍ EVROPY
Základní skupina A:
Sokol Veselý Jehnice – UKS Hubal
Bialystok (Polsko) 7:0
Sokol Veselý Jehnice – Fiederball
Scheffleng (Lucembursko) 7:0
Sokol Veselý Jehnice – BC Duinwijck
(1., Nizozemsko) 4:3
Čtvrtfinále:
Sokol Veselý Jehnice – Egospor Club
(Turecko) 4:1
Semifinále:
Sokol Veselý Jehnice – Primorye
(3., Rusko) 1:4

www.badminton-jehnice.cz

Zpráva o zlaté srnčí trofeji,
konané dne 5. 5. 2012
v areálu MS. Žebětín
Dne 5. 5. 2012 se konala soutěž
o zlatou srnčí trofej v areálu
MS. KŘIVÁ BOROVICE –
ŽEBĚTÍN.
Soutěže se zúčastnilo 8 dětí za
sdružení PASEKY JEHNICE
a 7 dětí ze sdružení KŘIVÁ
BOROVICE.
Zahájení proběhlo včas v 10.00
hod., ale ukončení bylo později až
v 18.30 hod.
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Sokol Veselý Jehnice

Hlavním cílem bylo prověřit znalosti
dětí o přírodě v podobě testů, obrázkové přílohy poznávačky rostlin, zvěře,
ptáků a psů, stopy zvěře a ptáků, hlasy
zvěře a ptáků.
Oběd připravili pořadatelé soutěže,
po obědě následovala procházka do
přírody.
Děti prošly Horákovým žlebem
k bývalé hájence u křivé borovice – dnes
jsou tam moderní stáje koní. Po procházce dále pokračovaly děti v soutěži.
V dopoledních hodinách, současně
při plnění úkolu poznávaček děti
střílely ze vzduchovky na terč.
Po skončení soutěže děti dostaly
hodnotné ceny dle pořadí a na závěr si
opekly špekáčky.
V dopoledních hodinách navštívila
naší soutěž zástupkyně OMS paní
Ondráčková a přislíbila možnou
pomoc. V odpoledních hodinách nás
navštívil pan Drábek z Líšně, ten
nám oznámil znovuzaložení kroužku
mladých ochránců přírody v Líšni.
Hodnotné ceny věnovalo MS Paseky
Jehnice, knihy věnoval i pan Šváb L.,
pan Matuška M. a Radek – knihy
a kšiltovky, knihy věnovala slečna
Chládková. Špekáčky nám zajistil pan
Steinhauser L. z Lelekovic, zajišťuje
je nám už řadu roků a patří mu naše
poděkování. Diplomy zajistil náš člen
MS pan Horský Jiří. Dopravu dětí do
Žebětína obstarali Pavel Vala, Ludvík
Hochmuth ml., Jiří Kačírek ml.
Všem výše jmenovaným patří poděPavel Vala
kování za dobrou práci.

Zlatá srnčí trofej

Zařazení železářské oblasti
střední části Moravského krasu
do mezinárodního projektu
Evropské cesty železa
Dne 17. května roku 2003 byla
v Josefovském údolí v areálu kulturní
památky Stará huť u Adamova
slavnostně otevřena naučná stezka
nazvaná Cesta železa Moravským
krasem. Návštěvníkům Moravského
krasu je tak přiblížena jedna ze stránek historie této krásné a z dnešního
hlediska romantické krajiny. V uplynulých staletích tu však sehrála
důležitou roli těžba železné rudy,
její zpracování a zpracování železa,
a to se mnohde odrazilo i na vzhledu
krajiny. Velmi působivý popis této
oblasti, kde se přírodní krasy proŽelezářská huť v Josefovském údolí

línají s výrobními objekty, pochází
z třicátých let 19. století z práce
benediktina profesora G. Wolného
(Kreps – Merta 1973,): „...A tak,
jak poutník prochází zátočinami
cesty jedné kotliny do další, nabízí
se jeho oku pokaždé nový obraz
s novými předměty, což je zároveň
umocňováno nádhernými loukami
a lesy. Tu hamr železný s obytnými
chatrčemi jeho pracovníků (kyklopů),
tu mlýn či pila, v ní prachový mlýn
nebo stoupa, v onom vysoká pec..“.
Je to obraz velmi odlišný od toho,
jak v dnešní době tato turisticky
vyhledávaná oblast vypadá. Otevření
železářské naučné stezky by se dalo
také označit jako připomenutí všech,
kteří zde žili a pracovali, těžili železnou rudu, vyráběli a zpracovávali
železo.
Naučná stezka Cesta železa
Moravským krasem je součástí
mezinárodního projektu Evropské
cesty železa, jehož oficiální název
zní European Iron Trail (se zkratkou
EIT). Na jeho počátku byla myšlenka
chránit, propagovat a turisticky zpřístupnit důležité evropské památky po
hutnictví a zpracování železa, které
by měly vytvořit síť významných železářských lokalit, jakýchsi milníků,
stanic či zastávek na cestě, kterou
se evropské železářství v minulosti
ubíralo. Na počátku projektu, který
vznikl v poslední třetině minulého
století z popudu rakouských železářů,
archeologů i metalurgů, byl iniciátor
a dlouholetý propagátor projektu
ing. prof. G. Sperl (prezident EIT
Montanisches Verein Österreich,

Mapa projektu Evropské cesty železa
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vytavené železo kovářsky zpracováváno na hotové výrobky. Tento
proces tedy probíhal ve dvou fázích.
V první fázi je to práce hutníků
poblíž nalezišť rudy a v druhé
práce kovářů, kteří pracovali už
v blízkosti zákazníků. Součástí
práce se železem byl také transportní a obchodní systém, nalézání
cest a míst, kam vyrobené železo
putovalo. Mnohé stopy po výrobě
železa jsou v terénu patrné dodnes,
pozůstatky po malých redukčních
pecích jsou i na místech, kde by
tuto výrobu dnes nikdo nehledal.
Příkladem mohou být právě
hutnické dílny s pecemi ve střední
části Moravského krasu. Některá
bílá místa na mapě Evropské cesty
železa zůstávají, někde se naopak
nacházejí další železářské lokality.
Počet stanic EIT není proto rigidně
určen a přibývají další, mění se dle
přibývajících poznatků (obr. Mapa
projektu Evropské cesty železa).
Rudonosná střední část
Moravského krasu byla do projektu
zařazena pod číslem 7 na východní
trase, která začíná v Norsku a končí
v Maďarsku. Pro ilustraci lze uvést
několik stanic Evropské cesty železa. V Norsku do ní bylo zařazeno
významné archeologické naleziště
u vesnice Budal, jehož výzkum
vede univerzita v Trondheimu,
v Maďarsku bylo v rámci EIT
postaveno už v devadesátých letech
minulého století muzeum dávného
hutnictví železa v lese poblíž lokality Somogyfajsz nedaleko Šoproně.
Jedná se o archeologický výzkum
hutnické dílny z 10. století n. l.,
která se nacházela v zahloubené
jámě o velikosti cca 6 × 8 metrů.
Pec s tenkou hrudí po rekostrukci

„otec rakouské části Cesty železa“).
Základní myšlenka projektu
Evropské cesty železa, jak se ve
stanovách projektu uvádí, zní takto:
Evropská cesta železa – to je společné
evropské muzeum dějin železa. A je
třeba říci, že Evropa je v propagaci
starého i novějšího železářství této
myšlence stále blíž.
Při zpřístupňování památek
dávného i novějšího železářství se
nelze soustředit jen na jednu část
výroby. Vyplývá to z podstaty samého
procesu výroby železa a jeho následného zpracování. Železná ruda jako
surovina byla dostupná sice na mnoha
místech, musela být však zpraco-

vávána
zkušenými metalurgy,
kteří celý
proces
ovládali.
Zpočátku
pracovali
většinou
poblíž
nalezišť
železných
rud.
V další
fázi bylo
potom

Expozice dávného hutnictví železa postavená u obce Somogyfajsz
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Mapa naučné železářské stezky v Moravském krasu

Terén dílny, překlenutý budovou ve
tvaru jurty, je zakrytý prosvětleným
sklem, historické poznatky a vysvětlivky jsou spolu s jednotlivými nálezy

umístěny ve vitrínkách, které lemují
vnitřní stěny objektu. Je tak možné
prohlédnout si archeologický výzkum
in situ a spojit si nálezy s předměty
5

a poznatky ve vitrínách. Tento působivý památník je, jak už to u výroby
železa bývá, samozřejmě součástí
většího železářského celku (obr.

Expozice dávného hutnictví železa
postavená u obce Somogyfajsz).
Je velmi zajímavý také proto,
že pece v uváděné hutnické dílně
jsou stejného typu jako vestavěné
pece s tenkou hrudí objevené
v Moravském krasu. Ve štýrské
oblasti Evropské cesty železa jsou
památky na dávnou výrobu a
zpracování železa reprezentovány
nejen objekty pecí a železáren, ale
například i horou Erzberg, kde se
těží železná ruda už více než jedno
tisíciletí.
V bavorské části EIT jsou do
stezky zahrnuty jak modely a
rekonstrukce malých šachtových pecí
v muzejní expozici (Bergbau- und
Industriemuseum Ostbayern), tak
i objekty v širší oblasti – hamr, šachta
s těžním strojem, mlýn na obilí.
Tento model platí i pro českou naučnou stezku Cesta železa Moravským
krasem.
Tvoří ji pět okruhů upozorňujících
na nejdůležitější železářské lokality
regionu. Jsou v nich zahrnuty polohy
zaniklých dávných hutnických dílen,
milířišť, kutacích rudných polí,
kovárna v Býčí skále, mladší zaniklé
i dosud existující hutě, pískovna,
doly a tak dále. Popis lokalit, jejich
historie a obrazová dokumentace
jsou umístěny na informačních
panelech. Jednotlivé okruhy naučné
stezky (1 – Blansko, 2 – Olomučany,
3 – Rudice, Jedovnice, 4 – Křtiny,
Habrůvka, 5 – Adamov, Josefov,
Babice nad Svitavou) jsou poměrně
obsáhlé a bylo by je možné jen stěží
zvládnout během jednoho dne. Jsou
však navzájem kombinovatelné (obr.
Mapa naučné železářské stezky
v Moravském krasu). Ke stezce byl
vydán knižní průvodce, jehož text
je doplněn bohatým ilustračním
materiálem. Nese název Cesta železa
Moravským krasem (2002) a o jeho
atraktivitě pro návštěvníky svědčí
nejlépe jeho druhé vydání v roce
2007.
Naučná stezka Cesta železa
Moravským krasem byla oceněna třetím místem v soutěži o cenu Gloria
musaealis 2003 v kategorii Muzejní
počin roku a od roku 2007 byla jako
součást celé Středoevropské cesty železa zařazena do rámce Evropských
kulturních tras. Na trase moravské
stanice EIT se každý rok pořádají
experimentální a ukázkové tavby
železa v replikách a rekonstrukcích

malých hutnických pecí postavených
na základě nálezů těchto objektů při
archeologických výzkumech. Tavby
jsou prováděny jak v areálu kulturní
památky Stará huť u Adamova
(bývalá lichtenštejnská železářská huť
z let 1746 – 1877), tak při větrném
mlýně v Rudici nebo i v zámeckém
parku u blanenského muzea.
V experimentálním areálu u Staré
huti je postavena také kovárna, takže
je přímo na místě možné předvádět
různé kovářské postupy a pracovat
se železem získaným pokusnými
tavbami. Bylo tam realizováno už na
třicet experimentálních a ukázkových
taveb železa z rud. Zúčastňují se
jich nejen návštěvníci z řad široké
veřejnosti, ale pravidelně také zájemci
z řad archeologů, středoškolských
a vysokoškolských studentů a pedagogů, odborníci z památkových
ústavů a dalších odborných institucí,
mnozí přijíždějí i ze zahraničí. Už
na třech akcích se například aktivně
podílel tým francouzských paleometalurgů z Bretaně, s tavbami v replice
galořímské pece. Tavení železa je
na Staré huti v poslední době doplňováno i ukázkami další řemeslné
výroby, například už zmiňované
kovářské práce, ale také odlévání do
pískových forem, tkaní látek a pečení
chleba. Experimentální tavby železa
v malých redukčních pecích se konají
každý rok v rámci Mezinárodního
dne muzeí a Evropského dne parků,
za účasti Správy Chráněné krajinné
oblasti Moravský kras, Školního
lesního závodu Masarykův les
Mendlovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně, Národního památkového ústavu a okolních obcí, na
jejichž katastrech se doklady starého
železářství a původních výrobních
železářských technik nacházejí a které se také velkou měrou o vybudování
moravské stanice Evropské cesty
železa zasloužily.

Z publikace Souchupová – Stránský: Tajemství
dávného železa vybral a upravil Pekař

Inline jízda
Královopolskými tunely
Třetí letošní jízda městem na
bruslích bude poněkud netradiční –
bruslaři projedou téměř dokončenými
tunely VMO pod ulicí Dobrovského.
Jízda (pod) městem Brnem se uskuteční v sobotu 9. 6. 2012 v 18.00 hodin.
Královopolské tunely se otevřou
pro automobily začátkem září,
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zbývá pouze dobudovat návaznost na
VMO. Betonový povrch v tunelech
je již hotov a nabízí mj. ideální
podmínky i pro inline bruslaře. Proto
byla tato mimořádná trasa zařazena
do tradičního seriálu Jízd městem na
bruslích, který 1x měsíčně organizuje
inline klub Black Ice. Sraz účastníků
netradiční jízdy bude u spodního
ústí tunelů na ulici Poděbradova.
Jízda proběhne vždy v jednom tělese
tunelu nahoru a v druhém dolů.
Tento „okruh“ se pojede opakovaně.
Každý tunel je dlouhý téměř
1,5 km. Vzhledem ke sklonu tunelu
(4,5 %) není akce určena pro úplné
začátečníky. Akce je naopak vhodná
i pro cyklisty, jezdce na koloběžkách
a další dopravní alternativce, kteří
jsou tímto srdečně zváni. Po otevření
tunelů pro auta už nebude podobná
vyjížďka možná. Cyklistická přilba je
pro všechny účastníky povinná.
Jízda se koná za každého počasí,
které však v tomto výjimečném
případě není příliš důležité.
Samozřejmostí je zajištění lékaře
a sanitky, která celý peloton bude
doprovázet. „Uvidíme, jestli se
nám podaří překonat letošní rekord
v počtu účastníků. Dosavadní rekord
je lehce přes 500 účastníků. Všechny
zároveň zvu i na sobotu 23. 6., kdy
proběhne „klasická“ jízda městem
na oblíbené trase ve Slatině,“ uvedla
Dana Stračárová z pořádajícího
klubu Black Ice. Účast na jízdách je
tradičně zdarma, organizátoři velmi
doporučují k bruslím přibalit i přilbu
jako jejich samozřejmou součást.
Aktuální informace jsou k dispozici
na www.brno-inline.cz.
Organizátoři:
Sportovní klub BLACK ICE
a VERTIGO.CZ. Akci podporují
Brněnské komunikace a.s., magistrát
města Brna a Kancelář Brno-Zdravé
město. Mediálním partnerem akce je
rádio Krokodýl.
Podrobné informace a kontakt:
Sportovní klub Black Ice, www.brnoinline.cz, michal.hrazdira@brno-inline.cz
Dana Stračárová,
tel.: 605 297 914
Michal Hrazdíra,
tel.: 774 706 044
Tiskovou zprávu připravila:
Marta Částková,
tel.: 549 522 411,
castkova@vertigo.cz

Královopolské tunely

KROUŽKY LIPKY VE
ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Lipka nabízí v novém školním
roce množství zájmových kroužků
a kurzů pro děti i dospělé. Kroužky
probíhají v interiérech pracovišť,
v okolních přírodních zahradách
a mnohdy také v přírodě mimo
Brno. Přestože náplň kroužků je
rozmanitá, všechny spojuje jejich
environmentální rozměr a vedení
dětí k ochraně přírody. Lipka se tak
snaží být útočištěm vnímavým dětem
i dospělým, jimž nejsou další osudy
životního prostředí lhostejné a mají
vůli pro jeho zlepšování sami něco
udělat.
V naší nabídce najdete kroužky
přírodovědné, tvořivé, taneční,
sportovní, chovatelské i jazykové.
Více informací o kroužcích a přihlášky hledejte na www.lipka.cz/
krouzky.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NA LETNÍCH TÁBORECH
Lipka a její čtyři brněnská
pracoviště nabízí poslední místa na

příměstských i pobytových táborech.
Děti se mohou těšit na poutavý táborový program, zábavné poznávání
přírody, nové kamarády i tajemná
dobrodružství. Aktuální nabídku
táborů najdete na
www.lipka.cz/tabory.

Preventivní projekty MP Brno
o prázdninách
Jízda zručnosti v Lužánkách
V období prázdnin každoročně
výrazně narůstá počet cyklistů.
Protože zejména na silnicích bývají
nejvíce zranitelné děti, nabízejí i letos
strážníci z odboru prevence MP Brno
právě jim možnost vyzkoušet si vše
takříkajíc v předstihu.
Na dětském dopravním hřišti
v parku Lužánky v období od 10. 7.
do 30. 8. 2012 každé úterý a čtvrtek
v době od 9 do 14.30 hodin budou
dětem pod dohledem strážníků vštěpovány zásady bezpečného chování
v silničním provozu. Praktické jízdy
na dopravním hřišti, dopravní testy,
omalovánky, ale i křížovky čekají na
všechny ty, kteří se rozhodnou přijít,
aby poznávali dopravní značky, řešili
modelové situace a hledali správná řešení nebezpečných situací v silničním
provozu. Děti se seznámí s povinnou
výbavou jízdního kola a technikou
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jízdy, která jim napomůže účastnit se
silničního provozu bez nehod a úrazů.
Součástí projektu je i osvěta týkající
se problematiky bezpečné jízdy na
kolečkových bruslích a skateboardu.

Nejezdi bez přilby na hlavě
Prevencí dětských úrazů způsobených následky dopravních nehod
se zabývá projekt MP Brno, který
je zaměřen na cílovou skupinu dětí
– cyklistů, jezdců na kolečkových
bruslích.
Spojení informační a motivační
kampaně o zákonné povinnosti
používání ochranných přileb pro
cyklisty do 18 let, má přispět ke
zvýšení podílu dětí - cyklistů,
které v silničním provozu používají
ochranné přilby. Rodiče by s pořízením těchto pomůcek rozhodně
neměli váhat. Jaká je realita, zjistí
v terénu tzv. „bezpečné patroly“,
složené ze strážníků odboru prevence, a doplněné o strážníka s územní
odpovědností. Ty budou v uvedených dnech působit na vytipovaných
silničních úsecích, cyklostezkách
a dalších místech se zvýšeným pohybem cyklistů a bruslařů a odměňovat
děti s přilbou (a bruslaře s chrániči),
drobnými dárky, které ještě zvýší
jejich bezpečí v silničním provozu
(blikačky, reflexní pásky apod.).

S prázdnou neodjedou
ani dospělí, kteří budou
mít vše v pořádku.
Termíny: 13. 7., 27. 7.,
10. 8. a 24. 8. vždy od 13
do 18 hodin.

Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Městská policie
se otevírá komunikaci
se sluchově
znevýhodněnými
Městská policie Brno
přichází s nabídkou, díky
níž dojde ke zkvalitnění
parametrů komunikace
osob se sluchovým
postižením. Hned na
dvou místech už nyní
nabízí indukční smyčku,
usnadňující komunikaci
občanům trpícím problémy sluchu,
kteří pro dorozumívání s okolím
používají naslouchací pomůcky.
Výhody tohoto moderního prostředku mohou sluchovým handicapem
znevýhodnění občané využít hned na
dvou pracovištích, a to na Jednotce
projednávání přestupků MP Brno
(Křenová 4) a také v budově ředitelství MP Brno (Štefánikova 43).
Uživatelům naslouchacích pomůcek tak brněnští strážníci umožní
jasnější a zřetelnější komunikaci.
Největší přínos přístroje totiž spočívá
v tom, že usměrňuje řeč a omezuje
rozptylující okolní ruchy. Díky
tomu dochází k eliminaci pocitů
frustrace, které sluchově postižení při
komunikaci často zažívají, a hovor
se výrazně zlepší. Místa, kde lze indukční smyčky využít, jsou označena
zřetelným piktogramem.
Indukční smyčky jsou primárně
určeny k využívání na takto označených místech, v případě potřeby je
však lze díky tomu, že jsou přenosné,
využít také při jednání v jiných
částech budov.
Vybavení Městské policie Brno
indukčními smyčkami je dalším
výrazným krokem ke snižování bariér
při komunikaci s veřejností.

Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Zoo

Program ZOO Brno
červenec a srpen 2012:
25. 8. 2012
Setkání adoptivních rodičů
a sponzorů
Setkání adoptivních rodičů a sponzorů, které je každoročně připraveno
na poslední srpnový víkend, se
letos uskuteční v sobotu 25. srpna.
Program na pódiu U velblouda začne
ve 14.00 hodin a ten letošní bude stát
opravdu za to!

OTEVÍRACÍ DOBA ZOO
Otevírací doba Zoo Brno
v měsíci červenci a srpnu: denně od
9.00 – 18.00 hod.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hod.
Zoologická zahrada města Brna,
příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno
• Telefon: 546 432 311
• Fax: 546 210 000
• E-mail: zoo@zoobrno.cz
• Web: www.zoobrno.cz
• IČO: 00101451
• GPS: 49o 13´ 48´´ N; 16o 31´ 59´´ E
• Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
372 604 403/0300

Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

Inzerce
Koupím RD k rekonstrukci,
s kompletními sítěmi, se zahradou, minimálně 3+1, cena do
2 000 000 Kč. Tel.: 721 610 615
Koupím RD, bez nutných větších
oprav, podsklepený, s menší
zahradou, do 3 500 000 Kč.
Tel.: 721 610 512
Hledám ke koupi menší RD
nebo byt 2 – 3+1 v Jehnicích.
Tel.: 731 981 508
Poskytnu bezplatné finanční
poradenství v oblasti:
hypotéky, úvěry, refinancování,
stavební spoření, majetková
a životní pojištění, povinné
ručení a také jejich zřízení.
Jak pro fyzické
tak i právnické osoby.
Tel.: 736 207 534
MALBY 14 Kč/m 2,
nátěry dveří 350 Kč/kus,
radiátorů, oken, fasád aj.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Brno-JEHNICE a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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