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BLÍŽÍ SE ADVENT
Podzimní čas se smutkem se snoubí
a spolu s deštěm vládu převzaly,
kapičky vody větvoví vroubí,
nádheru léta dávno smazaly.

A také slunce stíhá obratník
s kterým přichází přísvit naděje.
Pro příští dny si připrav záznamník,
leč nedoufej, že slunce zahřeje.

Vždyť čekáním už jim oči září
a štědrý den je dnes v kalendáři,
a pod stromečkem už plno dárků,
pro Štěpánka, Janinku a Klárku.

V šumění deště čas zvolna plyne,
krajina polí také utichla,
jen mezi břehy říčka se vine,
hladinu svoji vzhůru pozvedla.

Blíží se advent a s ním naděje
radostných chvílí v nocích vánočních,
kdy každé srdce se již zachvěje
předtuchou čisté krásy, kterou v nich

Čarovné slovo s tónem naděje
co vánoce v duši přinášejí,
kdy každé srdce se v nich zachvěje
a lidé v lásce si odpouštějí…

A dny se krátí, noci se dlouží,
podzimu vláda mizí pozvolna,
a blíží se čas po kterém touží
ledová zima, ta vše urovná.

tóny naděje znovu obnoví,
když nedaleko už je štědrý den.
Dětem co postí se, jsou hladoví,
se také splní jejich dlouhý sen.

V Brně – Králově Poli a Jehnicích dne 12.11.2009
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 18. 11. 2009 proběhlo 130. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo projednalo následující
připomínky
a) vyčištění průtoku pod mostkem na
lesní cestě směrem k bývalé železniční
stanici.
b) dotaz na možnost zřízení bankomatu
v MČ Jehnice.
c)žádost o deratizaci proti potkanům.
- zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku p.č. 491/2
k.ú. Jehnice pro paní Hanu Pochylou,
bytem Plástky 2, Brno s právem přístupu k rodinnému domku na pozemku
p.č.491/1 k.ú. Jehnice.
- zastupitelstvo projednalo
a) obsah petice občanů bydlících na
ulici Cikánkova a Al. Havla týkající
se vybudování zábradlí na chodníku
mezi Základní školou a odbočkou na
ulici Cikánkova s tímto výsledkem:
dle sdělení Brněnských komunikací
a.s. tak, jak je v současné době chodník vybudován neumožňuje osazení
zábradlí, neboť je nyní pouze 150 cm
široký a při zachování průjezdného
úseku silnice č.III/37918 nebude jeho
šířka dostatečná pro obousměrný pěší
provoz, což je v rozporu s předmětnou
normou pro výstavbu a realizaci zábradlí. Zastupitelstvo bere tuto informaci
na vědomí.
b) návrh smlouvy mezi MČ Jehnice a firmou Dvořák Comte na zimní údržbu
chodníků s tímto výsledkem: usnesení
k tomuto bodu nebylo přijato a bude
předmětem jednání na mimořádném
zasedání dne 23.11.2009.
- zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 8/2009 ze dne
18. 11. 2009.
b) obsah a text 3. dodatku ke zřizovací
listině Základní školy a mateřské školy,
Blanenská1, 62100 Brno tak, jak byl
předložen na tomto zasedání.
c) změnu pojišťovny pro pojištění majetku
MČ a pojištění odpovědnosti za škodu
z pojišťovny Kooperativa a.s. na pojišťovnu UNIQA a.s. s platností od 1. 6.
2010. Pojištění odpovědnosti za škodu
ihned, nejpozději však od 1.12.2009
dle nabídky pojišťovny UNIQA a.s. ze
dne 14.10.2009 a to:
- Dle nabídky pojišťovny UNIQA a.s.
bod č XIII
- Odpovědnost za škodu – územní rozsah ČR
- Proti vandalismu bod č. VII
- Proti odcizení bod č. V.

Jednáním ve věci pojištění majetku
a odpovědnosti za škodu pověřuje firmu
„RPM pojišťovací makléřství s.r.o.“.
d) odměnu ve výši 5000,-Kč panu Milanu
Pernicovi za vedení kulturní komise
v roce 2009.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
16.12.2009.
Dne 23. 11. 2009 proběhlo mimořádné
zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo schvaluje obsah a text
smlouvy na zimní údržbu chodníků
2009/2010 mezi MČ Brno-Jehnice
a firmou Dvořák Comte a.s. ze dne 20.
10. 2009 v městské části Brno-Jehnice
za cenu 7300,- Kč bez DPH při jednorázovém čištění a posypu.
- zastupitelstvo souhlasí
a) se žádostí TJ Sokol Jehnice s převedením finanční částky ve výši 232530,Kč z neinvestičního příspěvku, který
organizace obdržela v roce 2009 ve výši
250000,- Kč na vybudování zastřešení
šaten na hřišti na pozemku p.č.35/1
k.ú. Jehnice do roku 2010.
b) se žádostí ČSCHO Brno-Jehnice
s převedením finanční částky ve výši
25209,- Kč z neinvestičního příspěvku,
který organizace obdržela v roce 2009
ve výši 80000,- Kč na vybudování
zázemí z unimobuněk pro chovatele
drobného zvířectva na pozemku
p.č.35/1 k.ú.
Jehnice do roku
2010.

Vepřové hody 2009
Již potřetí dne 17. října 2009 uspořádalo
Myslivecké sdružení Paseky – Jehnice ve
spolupráci s Úřadem městské části Jehnice
vepřové hody. Tato akce, stejně jako předchozí, se konala v areálu myslivecké chaty „
KOUKALKA „.
Přípravy probíhaly již od pátečního rána
a počasí bylo hodně nevlídné. V sobotu během
odpoledne déšť sice ustal, ale chladné počasí
přetrvávalo. Nezbývalo než se něčím zahřát
a zavzpomínat na počasí před rokem, kdy bylo
krásně.
I přes tuto nepohodu na mysliveckou chatu
došli nejen občané z Jehnic, ale i z Brna a okolí. O vepřové výrobky byl velký zájem a bohužel na ty, kteří přišli v odpoledních hodinách,
toho již moc nezbylo.
V průběhu celého dne byly připraveny
k projížďkám s dětmi, dovozu i k odvozu návštěvníků koňské povozy pánů Jiřího Müllera
z Ivanovic a Václava Dobrovolného z Kuřimi.
Za pomoc při organizačním zabezpečení této akce patří poděkování pánům
MUDr. Oto Rinchenbachovi, Milanu
Pernicovi, Ing. Ivanu Štěpánkovi, Václavu
Šichovi a Ing. Jiřímu Hudcovi.
Myslivecké sdružení děkuje všem, kteří vepřové hody navštívili, za jejich účast.
Výtěžek z této akce byl použit na zakoupení
krmiva pro zvěř.
výbor MS

Gratulujeme
V prosinci oslavili
své narozeniny paní
Marie Šichová a paní
Božena Pochopová.
Jménem celé
obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileům
a přejeme hodně
štěstí a zdraví do
dalších let.

Úroda jitrnic

Redakce

Vánoční
nabídka
Na úřadě naší
městské části je možné si zakoupit knihu
Antonín Galla U nás
na Horce za zvýhodněnou cenu 50,- Kč.
Tato akce trvá do
konce měsíce ledna
2010.
Bohatá tombola
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O tyto poháry se bojovalo

Kladení věnců k pomníku padlým u příležitosti
Dne válečných veteránů 11. 11. 2009

Boj až do cíle

BĚH O POHÁR JEHNIC
17. 11. 2009 se konal další ročník
tohoto běhu. I když letos nebyl součástí
brněnského poháru, účast závodníků byla
opět vysoká. Akci připomínáme několika
snímky.

Badminton
Tým 1. badmintonové ligy smíšených
družstev TJ Sokol Jehnice je tuto sezónu
velkým aspirantem na zisk mistrovského
titulu v prestižní soutěži. Oddíl Jehnic je
v ČR respektován jako jeden z nejkvalitnějších v celé ČR a družstva s výborným

Tlačeníce po startu

kolektivem má v 1 lize, v 2. lize, ve 3. lize
- krajský přebor, ve 4. lize - oblastní
přebor.
V sezóně 2009/2010 nejlepší hráč
ČR Petr Koukal startuje v brněnském
A družstvu TJ Sokol Jehnice. Je to poprvé, co Petr Koukal nastoupí v kategorii
dospělých v naší nejvyšší lize. Coby hráč
světových parametrů ještě do naší ligy
nezasáhl a jeho premiéra v dresu Jehnic
přilákala pozornost fanoušků a všech
medií. Vrací se po hostování v rakouské
lize, německé druhé a první bundeslize,
dánské druhé a první badminton lize. Je
to obrovský přínos pro naši ligu, posílené
družstvo Jehnic
tak výrazně promluví do boje
o mistrovský

titul nejvyšší české badmintonové ligy
smíšených družstev. Rovněž se očekává velký zájem diváků o zápasy Jehnic.
Oddíl posílila i hráčka čínského původu
Wang Linling (hraje 1 ligu i v Polsku).
O nesporných kvalitách této hráčky, která
se aktuálně vrací na světové turnaje, svědčí například vítězství na mezinárodním
challengeru na jaře 2009, kde ve finále
porazila 11. hráčku světového žebříčku
Petyu Nedelčevu a celým turnajem prošla
bez sebemenších potíží, včetně hladké
výhry nad hvězdou české ligy Megawatti.
Za Brno nastupují další výborní hráči
badmintonu, slovenští reprezentanti
Vlado Závada a Jarolím Vicen. V sestavě
je i Standa Kohoutek, profesionální trenér
oddílu a naše juniorské reprezentantky
Lucka Havlová a Zuzka Pavelková.
Pro pozvánky na domácí
zápasy prosím
sledujte badmintonový web
www.badec.cz.
Zápasy se konají v Yonex
badmintonové
aréně v Jehnicích na ulici
Blanenská 3a.
Ladislav Vorel

Wang Linling

Družstvo Jehnic
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Vánoční strom
V pátek 4.12. v podvečer proběhlo na
Náměstí 3. května, dnes již můžeme říct
tradiční, slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu s kulturním programem žáků naší
základní školy. Pro přítomné bylo připraveno malé očerstvení.

Babí lom
Okolí na sever od Jehnic má dvě krajinné
dominanty: poutní Vranov a Babí lom. Táhlý
hřbet Babího lomu se nám objeví, jen co vyjdeme nad Jehnice směrem k Lelekovicím - na
Plástky. Na jižním okraji vyniká štíhlá rozhledna, skýtající jedinečný rozhled. Babí lom
není svou nadmořskou výškou 562m n. m. nejvyšším kopcem, ale je výrazný svým bizarním
skalnatým hřebenem, který vlastně poznáme,
až na něj vystoupíme – jinak je kryt korunami
stromů. Jiný pohled na Babí lom – od Brna,
od jihu nám ho představí jako ostrý horský
štít lišící se od ostatních. Byl tedy odedávna
významným bodem orientačním, kolem vedla
prastará cesta – „Trstenická stezka“ na Prahu.
Pod západními úbočími byla nalezena řada
sídlišť, již od doby kamenné a středověká kolonizace znamenala osídlení po obvodu masivu
Babího lomu. Lesy Babího lomu se dostaly do
majetku města Brna již od počátku 16. století
a byly tedy významné pro jeho hospodářské

Nejvyšší vrchol Babího lomu (Babylom)
s vyhlídkovým domečkem
Dle perokresby autora - (K. Gartner 1884)
První vyhlídka vybudovaná na vrcholku Babího lomu

zájmy – krytí potřeby dřeva. V období romantického zájmu o krajinu ve století devatenáctém se stal Babí lom i zajímavým objektem
a v druhé polovině století tam němečtí turisté
vybudovali několik turistických objektů a od
těch dob je významným turistickým cílem.
Potřeba seznámit širší veřejnost s přírodními hodnotami Babího lomu a jeho významem
pro turistiku vedly k tomu, že byla vytvořena
tvůrčí autorská skupina a výsledkem je publikace Babí lom.

západním úpatí od nejstarších dob, středověké
kolonizaci na obvodu
komplexu a zaniklé osadě Srnávka. Pojednává
i o novodobějším
založení obce Česká
ve století osmnáctém
i o osídlení pod Babím
lomem za II. světové
války - Nový Hamburk
(dnešní Podlesí). Dílčí
stať pojednává i o táborech pod Slavičkou:
tábor nasazených
studentů Technische
Nothilfe, zajatecký
tábor a německý hřbiVystoupení žáků naší školy
tov v Bělči.
Prezentace knihy proběhla dne 29. října
Historický pohled zahrnuje poznání vý2009 v zasedací síni jihomoravského krajskévoje názvů hřebene: od Kozích hřbetů přes
ho úřadu pod patronací náměstka hejtmana
Babylon, německými autory užívaný Babylom
Mgr. Václava Božka. Nejvýznamnějším
a dnešní Babí lom.
účastníkem, který přestřihl i stužku, představující prezentaci knihy, byl MUDr. Rudolf
Komplex Babího lomu je významným
Albrecht, iniciátor a hlavní budovatel rozprvkem souvislého lesa a mimo ekologické
hledny z roku 1961 – letos 18. října se dožil
podklady lesních společenstev je podrobně
98 roků. Patrony a svědky byli i první nápojednáno o vývoji lesů a dřevinné skladby.
městek primátora města Brna MUDr. Daniel
Původní dubobukové a bukové lesy se silně
Rychnovský a Ing. Jan Havelka, prezident
v průběhu staletí měnily a prošly přes fázi
Evropské asociace turistických klubů – čestný
s dominantní jedlí až po dnešní převážně
předseda Klubu českých turistů.
smrkové porosty.
Publikace se věnuje Babímu lomu, výrazBabí lom - staré cesty a pojednání o drobnému geografickému celku, který dominuje
ných sakrálních památkách popisuje texty
severnímu okolí Brna jak svou impozantností
a mapově zachycuje tyto objekty.
a ostrou trojúhelníkovou siluetou, odlišnou
Významné místo zaujímá kapitola o budood okolních oblých kopců, tak výrazným
vání turistických a zeměměřických zařízení na
skalnatým hřebenem. Je i významným turisBabím lomu. Vyzvedává zásluhy německých
tickým objektem a cílem s dlouhou, zajímavou turistů o vybudování základních předpokladů
historií.
pro rozvoj turistiky v druhé polovině 19. stolePublikace shromáždila řadu statí od různých tí. V 60. letech minulého století sehrála velkou
specialistů i turistů a poskytuje údaje o Babím
roli v turistice stavba „nové“ rozhledny, odelomu z různých oborů a z různých pohledů.
vzdané veřejnosti v květnu 1961. V prezentaci
Publikace je dedikována MUDr. Rudolfu
zazněl i zvukový záznam rozhlasové relace
Albrechtovi, budovateli současné rozhledny na z rozhledny v roce 1961, týden po jejím oteBabím lomu.
vření. Redaktor Jiří Máchal popisuje rozhled
a vede rozhovor s MUDr Albrechtem o jejím
Úvodní kapitoly se zabývají přírodními
budování.
podmínkami komplexu Babího lomu: geografií, geologií
a geomorfologií,
klimatem, faunou,
vegetací i hydrologií. V samostatné
kapitole je podán
přehled o Babím
lomu z hlediska
ochrany přírody,
s Přírodní rezervací Babí lom,
Přírodní památkou
Březina a významnými krajinnými
prvky.
Významné jsou
i výsledky bádání
Turistická chatka (Wieserhütte) u Bukové studánky nad Podlesím
o minulosti Babího
(kolem roku 1900) dnes byly nalezeny jen zbytky soklu verandy
lomu, o osídlení na
4

Ripkova vyhlídka na jižním vrcholu na místě
současné rozhledny

Obsáhlá kapitola je věnována turistice
na Babím lomu od 19. století. Významným
mezníkem rozvoje hromadné turistiky bylo
zpřístupnění hřebene a vybudování dvou
vyhlídkových glorietů a chatky v 70. letech.
Velký rozvoj turistiky umožnilo i vlakové
spojení do výchozích stanic a značení turistických cest. Babí lom je jedním z nejvýznamnějších turistických cílů už od 80. let 19. století.
Je cílem individuálních turistů, společensky
blízkých skupin a cílem hromadných akcí.

Za pozornost stojí z minulosti známé
„Dušičkové“ návštěvy spolku Noha s Petrem
Bezručem. Největší turistickou akcí se staly
Novoroční výstupy na Babí lom, s každoroční
tradicí už od roku 1972, zajišťovaná Klubem
turistů a lyžařů Brno. Doplňuje to řada akcí,
buď tradičních nebo vypisovaných k různým
výročím. Významně se na akcích Babího lomu
a okolí podílí svazek obcí „Ponávka“ (Česká,
Lelekovice, Vranov) každoročními květnovými akcemi s umísťováním plastik, instalací
informačních tabulí a zvláštním značením
cest.
Několik kapitol se dívá na Babí lom pohledem turisty: Pohled zvídavého turisty, Výhled
z rozhledny a Přechod hřebene Babího lomu.
Kapitola Tajemný Babí lom hledá jednak
prozaický pohled na problematiku a jednak
pohled zcela jiný, rozebírající názvy Babí lom
a Babylon a spojitosti s místy někdejšího kultu
bohyně Báby.
Z osobností, které se výrazně projevily
v dění kolem Babího lomu je největší pozornost věnována MUDr. Rudolfu Albrechtovi
a rodině Ripků.
Nedílnou součástí publikace jsou přílohy.
Podávají přehlednou chronologii Babího lomu
a turistického značení, originální znění a překlad článku z roku 1884, kopii a přetlumočení
listiny z roku 1410 i umělecké ztvárnění
Babího lomu v obrazech. Významnou součástí
jsou výřezy map od nejstarších z roku 1757
po současné a speciální lesnické mapy. Texty
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Přebal knihy

doplňují v přílohách ilustrační fotografie významných objektů – skalní útvary, výřezy hřebene se zákresy a názvy skal, kamenné proudy,
vodní zdroje – studánky a drobné sakrální
památky. Dokumentace je doplněna četnými
zobrazeními turistických objektů z pohlednic,
náladovými pohledy a doplňujícími fotografiemi o výrazných osobnostech.
Jan Černohlávek

Výdaje

Návrh rozpočtu ÚMČ Brno - Jehnice na rok 2010
Opravy a údržba komunikací /letní,zimní/
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení
Neinvestiční přísp. - tělovýchovná činnost /Sokol Jehnice/
Úklid chodníků /zimní/
Neinvestiční přísp. volný čas dětí a mládeže – mladí hasiči
Neinvestiční přísp. - Brontosaurus
Neinvestiční přísp. - chovatelé
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Příspěvek na obědy pro důchodce
Opravy a údržba ZŠ Blanenská
Dotace ZŠ Blanenská /provoz/
Jehnické listy, příprava publikace k 720.výročí
Kultura
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Dotace na PO /účelová – provoz zásahové jednotky/
Mzdy zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Dohody - externí práce
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové zákony/
Nákup DHDM
Nákup materiálu - kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Poštovné
Telefony, internet, e-mail, služeb. mobily
Pojištění budovy ÚMČ
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Kolky, ceniny
Bankovní poplatky
Ochrana obyvatelstva
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Oprava sakrálních památek
Restaurátorské práce na torze božích muk vč. umístění
Zřízení a vybavení dětského hřiště v prostoru náměstí

Příjmy

CELKEM
Účelová dotace ze státního rozpočtu
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB
Účelová dotace na činnost PO
Vlastní příjmy ÚMČ

CELKEM
Tento návrh byl zveřejněn od 1.12. 2009 do 16.12. 2009 na úřední desce ÚMČ
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Rozpočet r. 2009
250.000,30.000,100.000,140.000,30.000,10.000,75.000,42.000,10.000,100.000,1,700.000,85.000,130.000,10.000,5.000,25.000,120.000,66.000,570.000,135.000,55.000,780.000,90.000,260.000,85.000,5.000,20.000,60.000,40.000,40.000,70.000,100.000,3.000,80.000,60.000,10.000,170.000,100.000,7.000,6.000,7.000,85.000,2.000,16.000,20.000,40.000,220.000,30.000,206.000,-

190.000,10.000,100.000,0,30.000,10.000,15.000,45.000,10.000,80.000,1,600.000,60.000,100.000,10.000,3.000,20.000,95.000,60.000,570.000,135.000,55.000,750.000,70.000,245.000,80.000,5.000,18.000,60.000,40.000,40.000,70.000,170.000,2.000,80.000,37.000,10.000,150.000,100.000,6.000,5.000,7.000,100.000,2.000,14.000,20.000,7.000,0,0,0,-

6,300.000,-

5,786.000,-

851.000,4,994.000,55.000,400.000,-

566.000,4,724.000,55.000,441.000,-

6,300.000,-

5,786.000,-

Autor: Tereza Brlicová 4. třída
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NOVORO�NÍ BRNO
1. ledna 2010
9.00

P�EDB�NÝ PROGRAM

nám�stí Svobody
Novoro�ní jízda Brnem

start tradi�ní cyklistické jízdy organizované TJ Favorit Brno (start v 10.00)

11.00

Stará radnice
Novoro�ní troubení z v�e
Moravské est�

14.00

Hv�zdárna a planetárium Mikuláe Koperníka v Brn�

Den otev�ených dve�í s p�edstavením

Hledá se (nejen) Polárka

netradi�ní po�ad pro d�ti i rodi�e od 15.00 h (do 17.00  vstup volný)

18.00

hrad pilberk
Kouzelné m�sto  slavnostní novoro�ní oh�ostroj

THEATRUM PYROBOLI a IGNIS BRUNENSIS TEAM
design oh�ostroje  Ivan Martinek
I. Obraz  Kouzelné no�ní m�sto
Romantická hudba vytvá�í p�íjemnou kulisu obraz�m no�ního m�sta. Barevná sv�télka protkaná
zlatými a st�íbrnými nitkami se prolínají sv�telnými siluetami dom�, zá�ících oken a skel
obchodních center. Rastry pouli�ních lamp lemují prostor fantazijními sestavami. Letící roj
zlatých spirál p�ipomínající �et�zové kuely reflektor� aut a kytice svítících tít� sm��ující k
p�lnoci.
II. Obraz  Vulkán
Odbíjí p�lnoc. Hluboko pod povrchem zem� proráí svoji cestu havé magma. Ot�esy a chv�ní
p�edchází výbuchu vulkánu. Varovné gejzíry a �ervená zá�e zaplnily prostor. Vulkán otev�el svá
ústa. Chrlí ohe�, zlaté ��ry s barevnými sv�tlicemi rozzá�ily nebe. Oh�ové divadlo matky Zem�
uvádí své p�edstavení. Ohe� hasne, sopka usíná a tmavá no�ní obloha vítá rodící se Nový rok.
III. Obraz  Rozkvetlé novoro�ní m�sto
P�ichází den. Paprsky slunce probouzí m�sto. P�ináí novou sílu do ivota Novému roku. Svítání
otvírá oponu nad siluetami pevnosti pilberk, dom�, kostel�, park�, univerzit, nad siluetami lidí.
Otev�ená scéna odhaluje zlaté ploty stromových alejí, barevné kv�ty, modrost�íbrný t�pyt �eky
s p�ehradním jezerem. Spole�n� se prolínají do gigantického obrazu kvetoucího Brna  m�sta
uprost�ed Evropy v roce 2010, m�sta otev�ených srdcí a dobrých lidí.
Hudba: Vangelis  Hans Zimmer

20.00

Národní divadlo Brno  Janá�kovo divadlo
Novoro�ní koncert Filharmonie Brno ve víde�ském stylu
Richard Strauss  Jacques Offenbach  Johann Strauss (syn)  Josef Strauss
diriguje Aleksandar Markovi�

(vstup pouze na vstupenky)

zm�ny a dopln�ní programu vyhrazeny

Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), Bc. Petr Cech, Ing. Jan Černohlávek, PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel Stránský,
Václav Šicha. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.: 541 237 425, fax: 541 237 157, IČO 00225983. Vychází 4× ročně.
Příloha 12× ročně. Číslo 12 vydáno dne 18. 12. 2009 v Brně. Sazba a tisk Ing. Zdeněk Novotný. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

