PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJÍ VŠEM ZASTUPITELÉ,
PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – JEHNICE A REDAKČNÍ RADA
JEHNICKÝCH LISTŮ.
KLEPÁRNÍK JAROSLAV
OKLEŠTĚK JINDŘICH
PROKEŠ JAROSLAV
Toto jsou jména našich
občanů, kteří padli v bojích
I. a II. světové války. Prosíme
jejich potomky a přátele o zapůjčení jakýchkoliv materiálů
týkajících se jejich životních
osudů. Chtěli bychom tyto materiály zpracovat a představit
vám je v některém z příštích
čísel.

Gratulujeme
Výzva organizacím
Vyzýváme všechny zájmové organizace působící v naší
městské části ke spolupráci s redakcí Jehnických listů. V tomto
periodiku mohou prezentovat
všechny své aktivity a popularizovat tak svou činnost.
BERÁNEK FRANTIŠEK
FINTES JINDŘICH
HEJTMÁNEK ANTONÍN
KOLAŘÍK JOSEF
KOTOUL HYNEK
MERTA ALOIS
NĚMEC FRANTIŠEK
NOVÁK FRANTIŠEK
PROKEŠ JOSEF
PRUŠVIC ANTONÍN
PULKRÁBEK ALOIS
BÖHM ANTONÍN
CHARVÁT FRANTIŠEK

13. března oslavil své
narozeniny pan Josef Ouda.
19. března oslavila své
narozeniny paní Josefa
Dorazilová.

25. března oslavila své narozeniny také paní Marie Kuchtová.
Jménem celé obce všem
srdečně blahopřejeme k životním
jubileům a přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let.

Pozvánka

Redakce

na setkání rodáků, pamětníků
a všech přátel Jehnic včetně
nových usedlíků v sobotu dne
14. dubna ve 13 hodin v salonku
restaurace Obecní dům
v Jehnicích
Beseda účastníků o zážitcích
a vzpomínkách a o různé
podobě Jehnic i obyvatel a jejich
životě v minulosti. Uvítali
bychom staré fotografie.
za organizátory: Honza Černohlávek,
Jaryček Štelcl, Radek Pavelka

Ostatkový průvod masek

Semifinále a finále
první celostátní ligy
v badmintonu
TJ Sokol Brno-Jehnice
vybojoval 3. místo
Přesto, že jsme vybojovali poprvé v historii brněnského badmintonu bronzovou medaili,
přijeli jsme ze semifinálového
a finálového klání trochu smutní a zklamaní. Na turnaje jsme
odcestovali bez čínské hráčky
Lin Ling Vang (problémy se
vstupním vízem), věřili jsme si.
V prvním semifinálovém zápase
jsme nastoupili proti obhájci
titulu, družstvu Sokol Meteor
Praha. Všechna utkání byla velmi dramatická a zápas skončil
nerozhodně 4:4. Rozhodovalo
počítání setů a vše rozhodl
jeden prohraný set. Družstvo
hrálo v sestavě: Vondra Jan,
Bernacik Stanislav, Mendrek
Tomasz, Dvořák Martin,
Dvořák Radim, Ludíková
Kristína, Koukalová Dominika,

Hrdličková Michaela. Vítězné
body získali: Vondra vítězstvím
nad Jakubem Bitmanem 2:1
na sety, Mendrek v třísetovém
boji 2:1 nad Pavlem Mečarem,
Kristína Ludíková hladce zdolala Martinu Vaškovou 2:0 a ve
čtyřhře mužů Vondra s Mendrekem jasně přehráli pražskou
dvojici Severa/Jirásek. Bohužel
děvčata Ludíková a Koukalová
prohrály s dvojicí Brožová/
Kolarová 0:2 na sety a to rozhodlo. Pražské družstvo se
opíralo o trojnásobnou mistryni
republiky Evu Brožovou.
Ve druhém semifinálovém zápase mezi SKB Český Krumlov
a DeltaCar Benátky n. Jizerou
se soupeři rozešli rovněž smírně
4:4 a v zápase nakonec zvítězili
Benátky rozdílem míčů 314:
311.
Druhý den jsme nastoupili v utkání o 3. místo proti
Českému Krumlovu, zápas
jsme dotáhli do vítězného

konce 5:3. Opět bodovali
Vondra vítězstvím nad Pavlem
Floriánem 2:1, Mendrek vítězstvím nad Milanem Turkem 2:
1, Ludíková porazila Martinu
Benešovou 2:0 na sety a čtyřhra Vondra/Mendrek–Sluka/
Votava 2:0 a tentokrát nás
podržely děvčata Kristína
s Domčou, hladce porazily
Benešovou/Vazačovou 2:0 na
sety.
Kladem obou utkání bylo, že
mohli nastoupit naši juniorští
odchovanci Martin a Radim
Dvořákovi, kteří tak získali další cenné zkušenosti.
Liga pro letošní rok skončila,
přestože naše ambice na začátku soutěže byli vyšší, myslím,
že třetí místo v nejvyšší soutěži České republiky je pro nás
úspěchem a věřím, že příští rok
splníme plánované cíle a dosáhneme na nejvyšší metu, která
nám letos unikla jen o jeden
set.

Smutní a unavení (zleva): Michaela Hrdličková, Kristína Ludíková, Tomasz Mendrek, Jan Vondra,
Stanislav Bernacik, Martin Dvořák, Radim Dvořák a Dominika Koukalová.
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Ve finálovém utkání mezi
Meteorem Praha a DeltaCarem
Benátky, který skončil 4:4, zvítězilo družstvo Benátek rozdílem jednoho setu.
1. místo Benátky nad Jizerou
2. místo Meteor Praha
3. místo Sokol Brno-Jehnice
4. místo SK badminton Český
Krumlov
Závěrem bych chtěl všem
hráčům poděkovat za odvedené
výkony a vzornou reprezentaci
našeho oddílu a města Brna.
Úplným závěrem rovněž děkuji místní části Brno-Jehnice
a Magistrátu města Brna za
podporu, které se našemu oddílu od obou dostává.
Ladislav Vorel
předseda oddílu

Obrazový seriál Jehnice
kdysi a dnes
Podařilo se nám shromáždit řadu fotografií z minulosti
Jehnic a chtěli bychom Vám je
ukázat a srovnat se současným
stavem těchto lokalit. Fotografie
budou doplněny krátkým komentářem.
Trafika na návsi.

První uváděnou fotografii
se nám podařilo sehnat teprve nedávno a připomíná nám
dobu asi kolem toku 1930. Tato
trafika stála uprostřed návsi,
těsně u cesty, mezi zbouraným
komplexem budov tak zvaného
„Jehnického špalíčku“ a pomníkem padlých.
K této stavbičce trafiky se ještě
vrátíme v dalším pokračováním
seriálu a to na fotografii nádvoří
pivovaru. Budka tam stála jako
součást nějakého pivovarského
prodeje. Na náves byla přemístěna pro někdejšího zaměstnance
pivovaru Františka Prušvice, který se vrátil z první světové války
jako invalida bez nohy a pivovar
mu budku věnoval jako trafiku.

Po jeho smrti tam prodávala
paní Fintesová, shodou okolností také bez nohy. Ke „špalíčku“ patřila zahrada vlevo od
budky.
Na snímku je zachycena
cesta na Horku, dnešní ulice Meziboří a budka zakrývá
štít obecní hospody, kde je již
přistavěno křídlo s výčepem.
Vpravo je vidět část selského
stavení č.p. 3, kde bydlel tehdejší starosta Josef Kučera.
Současný snímek je vlastně
snímkem parku, kde trafika
stála uprostřed, proti štítu
hostince. Jinak původní domy
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jsou v nezměněném postavení
a rozměrech.Cesta na Horku se
liší pouze dlážděním a renovací
domů.
Náves s rybníkem, zvoničkou a cestou
na Příhon (dnes ulice Lelekovická).

Původní foto zachycuje náves
s rybníkem asi před sto lety.
Rybník, proti starším fotografiím má upravené břehy. Zprava
je zachyceno selské stavení č.p.
8, od roku 1758 do roku 2000
obývané rodem Černohlávků.
(Osobní vzpomínka: v přístavku vejminku - dvě okna zprava,
jsem prožil prvých pět let života

- Jan Černohlávek). Následuje
stavení č. p. 9, za kterým vyniká
zvonička v původní poloze. Za
křížem je vidět zastavěná pravá
strana ulice Lelekovické s vysokým štítem selské usedlosti č.p.
16 - říkalo se tam „Kolařík ze
šestnáctky“ (dnes Čupr).
Zleva spodní budova
„Jehnického špalíčku“. Je vidět
dveře a okno bytu Prušviců trafikant. Další dům, již za silnicí, je selské stavení č. p. 21 a za
ním jsou jen pole.
Pro současné foto se autor
musel postavit asi o 30 metrů
blíže, neboť na místě původního rybníka stojí Obecní dům
a vlevo od původního stavidla
stojí již od roku 1931 hasička,
která ovšem prodělala několik
přestaveb. V dalším pokračování
seriálu Vám ji ještě představíme.
Pamětníci dnes postrádají typický obrázek starých Jehnic, husy
s kachnami na rybníku a selské
koňské povozy projíždějící rybníkem, aby omyly koňská kopyta i kola vozů od hlíny z polí
a cest.
Dům č.p. 8 se místem nezměnil, jen byl zbourán původní vejminek a v místě levého okna byl
původně vjezd s velkými vraty.
U domu č.p. 9 - dnes Beránek
se změnila jen fasáda.
Zvonička je od roku 1968
přestavěna a posunuta o pár
metrů od silnice se vchodem na
opačné straně. Pravá strana ulice
Lelekovické má stejné budovy
a dá se ztotožnit i vysoký štít
domu č.p. 16.
Zleva zmizel komplex budov uprostřed návsi a je vidět
jen okraj parku. Za silnicí ze
rozprostírá „nešťastná samoobsluha“ a za ní zachovaný původní dům jen zmodernizovaný
a zvýšený. Toto selské stavení
se nazývalo „u Peterků“. Přitom
poslední Peterka je uváděn v Josefinském katastru r.1788 a další

držitelé byli Kubíček, Kučera,
Štelcl a rodina Rinchenbachova.
Původní název se užíval běžně
ještě před padesáti lety.
Někdejší pole jsou již zastavěna moderní zástavbou. Pro
ulici Lelekovickou je podstatnou
změnou kanalizace a dláždění. Původní hluboká cesta na
Příhon totiž bývala cestou stáda
na pastvu, hluboce rozježděnou
a trpící zejména přívalovými
dešti.
Rádi bychom doplnili shromážděný materiál o Vaše příspěvky, jak obrazové, tak o faktické poznámky do komentářů,
poněvadž zjišťujeme naše značné mezery jak v materiálu, tak
ve vědomostech.
Jan Černohlávek, 18. 3. 2007
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Jehnice 1927 – 1934.
Zajímavosti z jehnické
obecní kroniky
Připravili jsme pro Vás
do rozšířených čtvrtletních
Jehnických listů zajímavosti
z místní kroniky, které si všímají každodenních starostí našich spoluobčanů v minulosti.
Podívejme se společně na
zápisy v Pamětní knize Jehnic
a Mokré Hory, která na 200
listech rukopisu zahrnuje časové období let 1924 až 1978.
Zápisy vedli tři kronikáři: 1924
– 1934 řídící učitel František
Havelka, po jeho odchodu do
výslužby řídící učitel Karel
Hudec v letech 1935 – 1938,
kdy přešel na nové působiště

v Medlánkách a v letech 1947
– 1978 Antonín Vala, strojní
zámečník. Ten také zpětně doplnil záznamy za období 1939
až 1946, protože z nařízení
německých úřadů musela v roce
1940 obec odevzdat svou pamětní knihu, která se jí vrátila
až 20. dubna 1947.

1927
Dne 26. listopadu se konaly
potřetí ve svobodné republice obecní volby. V Jehnicích
a Mokré Hoře bylo odevzdáno
581 platných hlasů, o které
se ucházely čtyři kandidující
strany. Ustavující schůze obecního zastupitelstva 19. prosince zvolila starostou opětovně rolníka Josefa Kučeru za
Československou stranu národně sociální, náměstkem Josefa
Skoumala za stranu sociálně
demokratickou, do obecní rady
byli zvoleni učitel Karel Hudec
(nár. soc.) a Bohuš Tišnovský
(Strana občanská). O třetí místo člena obecní rady se losovalo,
vylosovaná Strana občanská
si zvolila Františka Tlustoše.
Kronikářem obecní kroniky byl
zvolen čtyřiapadesátiletý řídící
učitel zdejší školy František
Havelka.

1928
K 1. lednu měly Jehnice 109
domovních čísel.
Dne 10. dubna se obecní zastupitelstvo usneslo, že v rámci
trvalých památek na oslavu 10.
výročí vzniku Československé
republiky bude provedena regulace potoka na návsi v Jehnicích. Projekt předpokládal betonové dno a stěny s oplocením
v částce 28 492 Kč. Regulaci
provedla firma Františka
Matějů, stavitele v Jehnicích.
Usnesení také doporučilo pro
rok 1929 vysázení ovocných
stromů, případně živého plotu

podél upraveného potoka.
Samotné oslavy 28. října proběhly ve dvou dnech.
V podvečer státního svátku se
konal lampionový průvod s hudebním doprovodem z Mokré
Hory k Ořešínu, poté se průvod
několika set osob vrátil k pomníku padlých v Jehnicích. Po
projevu o významu 28. října
byly zazpívány hymny a poté se
většina účastníků odebrala do
obecního hostince, kde shlédli
představení „Zvony“. Oslavy
pokračovaly příští den průvodem, který se po 9. hodině
seřadil na vranovské silnici, odkud se vydal za jásotu školáků
mávajících státními praporky
opět k pomníku padlých. Zde
účastníci vyslechli obšírný projev pozvaného řečníka, následovaly přednesy vlasteneckých
básní, zpěv příležitostných
sborů a koncert lesních rohů.
Poprvé byla na nově zbudovaný
stožár u pomníku vztyčena státní vlajka pořízená obecní radou.
Slavnost končila složením slibu
věrnosti republice a zpěvem
hymny.Odpoledne se pořádala
veselice v Otoupalíkově hostinci. Na oslavu tohoto dne
darovalo obecní zastupitelstvo
žákům zdejší školy po 10 Kč
jako vklad do školní spořitelny
(celkem 1 000 Kč) a devíti podporovaným chudým stařenám
byla vyplacena zvýšená měsíční
podpora o 20 a 30 Kč.

1930
Dne 4. července zazářilo
poprvé v Jehnicích elektrické osvětlení. Náves i ulice
osvětlilo celkem 18 veřejných
žárovek, do svých obydlí si nechala zavést elektřinu i většina
obyvatel, rolníci a pivovar ji
začali využívat jako pohonnou
sílu. O elektrifikaci obce se
uvažovalo již před první světovou válkou, nedošlo k ní „pro
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odpor konservativní většiny
obecního zastupitelstva“. Roku
1929 dostaly Jehnice nabídku
Západomoravské elektrárny na
elektrifikaci, po dlouhých jednáních a poradách obecní rady
a obecního zastupitelstva bylo
usneseno 30.7.1929 třinácti
hlasy (nikdo nebyl proti) nabídku přijmout. S pracemi se začalo začátkem dubna 1930 a potřebný finanční obnos se podařilo získat z obecních příjmů,
výpůjčkou u Cyrilometodějské
záložny v Brně (135 000 Kč)
a z daru pivovaru „Moravia“
v Jehnicích (10 000 Kč).
Celkově obec Jehnice za elektrifikaci zaplatila 168 314 Kč
55 haléřů.
Z nařízení vlády ČSR bylo
v celé republice provedeno sčítání obyvatel. Rozhodujícím
datem se stala půlnoc z 1. na
2. prosince 1930. Podle výsledků sčítání měly Jehnice celkem
675 obyvatel (327 mužů, 348
žen), národnostně zde žilo 663
Čechů, 3 Němci, 6 Slováků,
2 Ukrajinci a 1 Rus. Podle náboženství bylo 617 římských
katolíků, 32 československých
bratří, 20 bez vyznání, 3 pravoslavní a 3 Židé. Domovních
čísel bylo 133, 7 domů zůstalo
neobydlených.

1931
31. května bylo slavnostně
předáno k užívání „hasičské
skladiště, vkusně a účelně
postavené, které jest ctí hasičského sboru a ozdobou
obce“. Obecní rada v roce 1930
souhlasila se stavbou vlastní
budovy pro potřeby hasičů na
návsi u rybníka a přispěla na
ni částkou 4 000 Kč. Stavba
byla zadána zdejšímu staviteli
Františkovi Matějů, který do
podzimu 1930 provedl hrubou
stavbu po omítku a práce do-

končil na jaře 1930. Celkové
náklady činily 25 994 Kč.
Ve středu dne 17. června
o 5. hodině odpolední postihlo
Jehnice krupobití, které nemělo
ve zdejší obci pamětníka. „Té
hodiny přihnaly se náhle od
severozápadu zlověštící černé
mraky, které sesypaly kroupy velikosti vajec holubích na
vyprahlá pole, zničíce v malé
půlhodince všechnu úrodu na
polích. Pole ta náležela výhradně rolníkům a menším uživatelům pozemků. Úroda jižně
od Jehnic náležející velkostatku
byla jen nepatrně poškozena.“

1932
„Dne 12. února za pěkného
dne po noci mrazivé bylo možno od 1/2 11 do 1/2 12 hodiny
dopolední, kdy vzduch byl
prosycen vlahými parami, pozorovati na jižním nebi 3 svítící
slunce. Prvé jasně uprostřed,
dvě temnější na západ a východ
od něho. Současně bylo možno
zřetelně viděti dvě duhy nad
obzorem se klenoucí. Prvá výše,
druhá obrácená v bílém kruhu
nad samým obzorem. Úkaz pozoroval pan Antonín Půlkrábek
a jiní. Domnělá slunce i duhy
povstaly lomem slunečních paprsků ve vzduchu nasyceném
vodními parami a jemnými
sněhovými vločkami asi tak,
jak v parném létě povstává fata
morgana“. Takto popsal kronikář zajímavý přírodní úkaz,
který doplnil i zápisem o sněhové kalamitě v prosinci. Tehdy
„stromy obalily se narostlou
jinovatkou tolik, že vršky stromů a větší větve se lámaly. Když
potom před Vánocemi napadlo
na ojíněné stromy množství
sněhu, zničeny byly polámáním
i silné stromy, ba i celé lesy.
S ovocných stromů musila jinovatka i sníh býti setřásán“.
Rok 1932 byl vůbec bohatý na

výjimečné události; patřil k nim
i požár v jehnickém pivovaru,
který vypukl ve středu 4. srpna
večer v sušárně mláta. Příčinou
bylo zřejmě samovznícení mláta.
Jako první se k požáru dostavil
místní hasičský sbor, kterému
se podařilo požár utlumit dříve,
„než mohlo dojíti ke katastrofálnímu rozšíření“. Na pomoc přijelo 13 brněnských hasičských
sborů s 11 autostříkačkami, které však v akci nezasáhly.

1933
22. ledna se konaly v Jehnicích lyžařské závody. Dejme
opět slovo kronikáři: „ Sportu
jest věnována všude stále větší
pozornost, neboť se poznala
jeho mravní a výchovná cena.
Nejkrásnějším zimním sportem
jest lýžování. Několik přátel
lýžování domluvilo se a zřídili
na pozemku Antonína Cebáka
lyžařský můstek.“ Proto zde
Druhá sokolská župa v Brně
uspořádala 22. ledna lyžařské
závody, které měly 7 „oddílů“:
1. běh mužů na 19 km;
1. místo: Josef Juřina
ze Soběšic, čas 2:08:46
2. štafety 3 x 12 km; 1. místo
štafeta Židenic č. I, čas 3:45:
03
3. ženy na 7 km; 1. místo
Božena Kepková z Juliánova,
čas 1:01:38
4. dorost na 7 km; 1.místo
Vilém Paseka z Brna II, čas
46:56
5. žáci za vůdcem na 4 km;
1. místo Přemysl Imramovský
ze Židenic, čas 36:01
6. skok na můstku; 1. místo
Josef Vrátníček z Husovic,
skoky 16,5 m, 16 m a 17 m
7. skok na můstku pro dorost;
zde kronikář bohužel výsledek
neuvedl
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Zdravotní („samaritánskou“)
službu konal hasičský sbor
z Jehnic, který poskytl první
pomoc ve čtyřech případech.
„Závodníků bylo mnoho, poměry sněhové příznivé a pořadatelé, závodníci i občanstvo bylo s průběhem závodů
i kázní při nich spokojeno.“
Předpokládalo se každoroční
pořádání závodů, protože již
byl dokončen další můstek na
pozemku paní Bauerové v lese
u nádraží v Jehnicích.

1934
„Dne 1. srpna t. r. o 3. hod.
odpoledne snesla se nad
Jehnicemi, Mokrou Horou
a okolím prudká bouře s průtrží
mračen. Déšť spustil se z nízkých, skoro po zemi běžících
mračen v celých souvislých
provazcích v takovém množství
a síle, že v malé půlhodince
pokryta celá země vodou do
takové výše, že v obci není pamětníka. Potůčky se proměnily
v dravé bystřiny, které svou
zkalenou vodou unášely vše, co
jim v cestě překáželo, drásaly
břehy a vymílaly koryta. Rovná
místa proměněna v rybníky
a jezera. Na návsi v Jehnicích
stála voda u čísla 34 na metr,
u hasičského skladiště na 60 cm
vysoko. Louky mezi Mokrou
Horou a Řečkovicemi byly
úplně zaplaveny tak, že voda
proudem odtékala přes silnici,
tu nesjízdnou učinila. Obecní
a veřejné cesty v Jehnicích učiněny naprosto neschůdné a nejnutnější opravy cest vyžádaly si
nákladu 1 500 Kč. Na polích,
jelikož obilí bylo již všechno
sklizeno, způsobila tato bouře
méně škod, toliko brambory
a čerstvě zoraná pole byla odplavením ornice poškozena.“
2. prosince se na návsi v Jehnicích konala „slavnost roz-

loučení a předání vánočního
stromu“.“Strom, krásný vysoký
smrk, se vybírá každoročně již
několik let a staví se na náměstí
Svobody v Brně, pod něj lidé
dobrých srdcí skládají dary
pro sirotky v útulně Dagmar“.
Podnět dal zemřelý spisovatel
Rudolf Těsnohlídek , akci zajišťovala Okresní péče o mládež
pro Velké Brno. V tomto roce
se strom vybíral ve svinošických
lesích, které jsou majetkem
města Brna. Strom byl přivezen
do Jehnic a v 10 hodin dopoledne byla na návsi zahájena
slavnost. Žáci školy přednesli
příležitostné básně, strom ozdobili květinami a praporky. Po
proslovu o významu tohoto dne
doprovodili občané strom až
na hranici obce , kde se s ním
rozloučili. Jako první dar věnovalo zdejší obecní zastupitelstvo
100 Kč.
vybrala a sestavila
Miroslava Menšíková

JAK SE CHOVAT
PŘI MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI II.
Druhý díl série článků o problematice chování při různých
mimořádných situacích, které
mohou v životě nastat.
VAROVÁNÍ

• K varování slouží především
sirény, případně náhradní
zvuková zařízení,

• varovným signálem je kolísavý

tón sirény v délce 140 sekund,
zpravidla je 3krát opakovaný
v asi 5minutových intervalech,

• elektronická siréna s hlasovou
modulací či doplňkové
zařízení (místní informační
systém) mohou upřesnit
důvod a místo varování,

• po varování co nejrychleji vyhledej úkryt v budově,

• prověř, zda lidé v tvém okolí
slyšeli signál a reagují na varování,

• ukryj se v budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu,

• zapni a poslouchej rádio nebo

televizi, ty informují o důvodu
varování a způsobu správného
chování v dané situaci,

• v případě potřeby si připrav

prostředky improvizované
osobní ochrany (viz improvizovaná ochrana),

• provozuschopnost sirén je

ověřována zpravidla každou první středu v měsíci ve
12 hodin,

• zkušební tón trvá 140 sekund
nepřerušovaným tónem

IMPROVIZOVANÉ
UKRYTÍ

• Ukryj se v místě, kde tě zastihlo varování,

• dopravním prostředkem

urychleně dojeď k nejbližšímu
místu ukrytí v budově,

• malá prodyšnost stavebních

materiálů budov výrazně sníží
účinky zamoření ve srovnání
s volným prostorem,

• ochranné vlastnosti se zvýší

uzavřením oken a dveří, oblepením páskou, zavřením větrání a vypnutím klimatizace,
utěsněním průduchů budovy
– klíčové dírky,výřez poštovní schránky, větrání spižíren
a odsavače par,

• optimální místo pro ukrývané
je v odvrácených prostorách
od úniku nebezpečné látky,
v centrálních místnostech
oproti obvodovým,
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• zabezpeč si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě.

Z materiálů Ministerstva
vnitra České republiky
a Hasičského záchranného sboru
České republiky

Program ZOO Brno
duben 2007
VELIKONOCE V ZOO

7. 4. 2007, 10.00 – 16.00 hod.
- velikonoční dílna ( pletení
pomlázek, techniky zdobení
vajíček), velikonoční mláďata
(ukázka mláďat spojená
s krmením)
9. 4. 2007, 12.00 – 16.00 hod.
soutěžní stezka, kulturní
program na pódiu
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vitulová
tel.: 546 432 360
PTAČÍ DEN PRO
NÁVŠTĚVNÍKY

soutěžní program pro
návštěvníky ZOO
1. 4. 2007, 12.00 – 16.00 hod.
místo konání: ZOO Brno
Návštěvníci s ptačím příjmením
mají vstup zdarma.
kontakt: Bc. Jana Hadová,
tel.: 546 43 23 28,
hadova@zoobrno.cz
DEN ZEMĚ A JARNÍ
ZOOTROFEJ – CHRAŇME
MADAGASKAR

soutěžní stezka, kulturní
program,
22. 4. 2007, 10.00 – 17.00 hod.
12.00 hod Finále Miss Žabka
v promítacím sále správní
budovy

INZERCE

14.00 – 16.00 hod.
program na pódiu, propagace
akce Chraňme Madagaskar
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vitulová
tel.: 546 432 360
kontakt: Bc. Jana Hadová,
tel.: 546 43 23 28,
hadova@zoobrno.cz

MUDr. Dana ŠIMÁNKOVÁ – AKUPUNKTURA
Od 1. dubna 2007 otevírám ordinaci akupunktury klasické
a laserové, a lymfatických vakuových masáží se zaměřením na:
- obezitu, hubnutí, celulitidu, formování postavy
- bolesti páteře, kloubů, hlavy, hojení jizev a ran
- psychické obtíže, deprese, únavu, poruchy imunity, alergie

Baví tě matematika
a počítače?
Základní škola Sirotkova
opět otevírá páté třídy se
zaměřením na matematiku
a informatiku. Přijímací
řízení se koná 25. dubna
v 8. 00 hod. Přijďte se podívat
do školy v Den otevřených
dveří 11. 4. od 14. 00 do
18.00 hod. Přihlášky a další
informace jsou k dispozici na
www.zssirotkova.cz
Mgr. Dan Jedlička
Základní škola Sirotkova 36

Tel.: 530 320 040
Mobil: 720 568 303
Adresa: Brno, Božetěchova 133, Kr.Pole, u Semilassa

SPRÁVA a zabezpečení

počítačů a počítačových sítí,
odvirování počítačů,
PC sestavy, správa OS Linux
a OS Windows
Tel.: 728 041 247
www.netmasters.cz

Koupím rodinný dům
v lokalitě Brno-Jehnice
a okolí. Platba hotově.
Přímý zájemce. Za nabídku
předem děkuji.
Tel.: 776 206 702

DONA Centrum Brno
bezplatná a diskrétní pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické,
sexuální či ekonomické násilí, k němuž
dochází mezi osobami blízkými.
Objevuje se mezi lidmi všech úrovní
i sociálního postavení, nezávisle na vzdělání
a ekonomické situaci

CO DONA poskytuje?
- Psychologické, sociální a právní
poradenství
- Telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
- Zprostředkování kontaktu s jiným
odborným pracovištěm
- Individuální a rodinnou terapii

Kde DONU najdete?
DONA centrum při SPONDEA, o. p. s.,
Sýpka 25, 613 00 BRNO
Tramvajové spojení linkou č.3, 5, 9 a 11,
zastávka Jugoslávská

KONTAKTY:
tel.: 739 078 078 NONSTOP
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz
www.donacentrum.cz

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 3 vydáno dne 30. 3. 2007 v Brně. Sazba a tisk Ing. Zdeněk Novotný. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

