Odlet havranů

V korunách lip se rozsvítilo jaro
a do ztracena se vrátil zimní čas,
ze sněhů vystoupil dole Vránův mlýn,
potoky do břehů vrátily se zas.
Bílé zimní ticho odletělo v dál,
mlhy se zvedly a kraj se rozezněl,
okrajem lesa, kde jsem jak tulák stál
ptáků tam sbor už radostný chorál pěl.
Havranů hejna rozsetá po polích
vzhůru se zvedají, k severu míří.
Úsečný jejich křik poznenáhlu ztich´
a první prach z polí se větrem víří.

Naděje nová prostřená před námi
na čistém ubruse z polí a lučin
svázána s oblohou, modrou nad námi
a svěží zelení rozlehlých bučin,

co přijde čas, kdy život zde uzavřem´
se ztrátou sil a energie tvůrčí.
Snad usnem´ jenom, chvíli si odpočnem´
s obrazy potoků v nichž vody zurčí …

naděje spjatá s blížícím se létem,
pro mnohé posledním na této zemi!
Čas letí závratně nad naším světem
a dobré je vždy se loučit se všemi

snad zůstaneme jenom věčným stínem
jak ptáků let a křídel jejich chvění,
stínem co očekává rozednění
a odlet havranů s polí nad Ořešínem …

které máš rád, s nimiž tě život svázal,
jako bys už dnes je viděl naposled,
jakoby tvůj vnitřní hlas ti to kázal.
Den za dnem běží a je to skoro hned,

V Brně – Jehnicích a Ořešíně
na jaře 2008
Karel Stránský

Pozvánka

na Setkání rodáků, pamětníků
a přátel Jehnic
v sobotu 12.4.2008 ve 13 hodin
v salonku restaurace Obecní dům
v Jehnicích.
Zaměření: houslař Antonín Galla.
Předpokládáme, že od 15 hodin
se uskuteční křest knihy
Antonín Galla – U nás na Horce.
Za organizátory: Honza Černohlávek.

Jako vždy na jaře
Tak jako každý rok po roztátí sněhu
se objeví „zbytky“ po našich čtyřnohých
přátelích na okrajích chodníků a trávníků
kolem nich. Letošní zima nám tolik sněhu nenadělila, takže tento problém není
tak příliš vidět, nicméně stále přetrvává.
Opět proto upozorňujeme chovatele psů
na povinnost okamžitého odstranění
těchto výkalů při procházkách se svými pejsky. Může se stát, že bude nutné
zvýšit poplatek za psy, abychom pokryli
náklady na úklid.

Vzhled naší městské části
Každý z nás chce určitě žít v čistém
a příjemném prostředí. Jarní doba přímo
vybízí k tomu, abychom začali pečovat
o vzhled svých obydlí a jejich okolí.
Pěkně upravená předzahrádka potěší
nejen nás, ale i náhodné kolemjdoucí.
Celkový kultivovaný vzhled městské
části přispívá nesporně k našemu spokojenějšímu životu, a také zvyšuje prestiž
naší městské části v očích návštěvníků
i v porovnání s ostatními městskými
částmi.

Redakce

Gratulujeme

Ples Základní školy v Jehnicích

20. března oslavila své narozeniny paní
Marta Kovářová.
Jménem celé obce srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme hodně
štěstí a zdraví do dalších let.
Redakce

Základní škola Sirotkova
opět otevírá páté třídy se zaměřením
na matematiku a informatiku. Přijímací
řízení se koná 23. dubna v 800 hod.
Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří 9. 4. Informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz
Mgr. Dan Jedlička
stat. zástupce řed. školy

V sobotu 8. 3. 2008 se uskutečnil v tělocvičně naší školy tradiční školní ples.
Myslím, že svou úrovní opět pokročil
o něco výše. Všichni přítomní, a bylo
jich téměř 400, se dobře bavili a domů
odcházeli spokojení. Také nedělní dětský
maškarní karneval byl pro naše nejmenší
radostným zážitkem.
Chtěl bych tímto poděkovat všem
sponzorům, podílejících se, ať už finančně nebo dary do tomboly, na úspěšném
průběhu těchto akcí. Dále pak patří velký
dík za organizaci a přípravu celé akce
výboru SRPŠ při naší škole.
Ivo Pekař

Badminton v Jehnicích
Dne 14. 1. 2008 byl poprvé zahájen
provoz v nově vybudovaných šatnách
a sociálních zařízeních v badmintonové
hale na ulici Blanenská 3A. Za velmi
krátké období od 10. 9. 2007 se podařilo
vybudovat TJ Sokol Jehnice moderní
zázemí badmintonové haly. Jsou postaveny nové dámské a pánské šatny, WC,
sprchy, kanceláře, sklady a recepce.
V hale je nové plynové topení a bylo
provedeno částečné zateplení. Vznikl tak

opravdu důstojný stánek pro jehnický
badmintonvý oddíl. Dovolíme si tvrdit,
že jako jediný oddíl v republice vlastníme toto zařízení. Areál bude sloužit jak
pro tréninkové účely badmintonového
oddílu TJ Sokol Jehnice, tak i částečně
pro komerční účely z důvodu vysokých
nákladů na provoz haly. Rovněž bude
sloužit k pořádání turnajů pro vrcholový
badminton ale i pro neregistrované hráče,
pro které se chystá celá řada soutěží jednotlivců i družstev.
Internetové stránky
jehnického badmintonu,
které jsou pravidelně
aktualizovány, najdete
na adrese: www.badminton-jehnice.cz.
Zájemci z řad rekreačních hráčů mají možnost
využít všech pěti kurtů
(ceník viz Tabulka).
V blízké době bude
spuštěn na internetových
stránkách rezervační
systém. Nyní lze rezervaci provést telefonicky
na čísle 725 708 092.

Hala vstup

Ceník
čas
cena za kurt a hodinu
Po - Pá:
7:00 - 10:00 160,- Kč/h
Po - Pá: 10:00 - 15:00 150,- Kč/h
Po - Pá: 15:00 - 22:00 190,- Kč/h
So, Ne, Svátky
190,- Kč/h
Při zakoupení permanentky 10 % sleva.
V sobotu 9.3. se domácí hráči TJ Sokola
Jehnice utkali o postup ve čtvrtfinálovém
zápase s nováčkem soutěže Astra ZM
Praha. Zápas skončil po napínavém boji,
plném nevyzpytatelných situací, nerozhodně 4: 4. O výsledku utkání rozhodl
jeden jediný set (poměr 9:8), který zajistil domácím postup. Dalším kritériem
hodnocení zápasu byl poměr míčů, který
měli domácí výrazně lepší. Zlom v celém
utkání nastal ve dvouhře mužů , kdy se
v nekompromisním boji utkali domácí
M. Smrek a J. Kočí. Po velice vyrovnaném
boji 29:30 a 19:21 zvítězil hostující hráč.
Oporou družstva Jehnic byla čerstvá
dvojnásobná mistryně republiky Kristina
Ludíková, která ukázala své kvality a ve
dvouhře jednoznačně zvítězila. Se svojí
spoluhráčkou Martinou Vackovou zvítězila Kristina i ve čtyřhře. Další bod domácím vybojoval V. Závada, který předvedl
rovněž výborný badminton. Čtvrtý bod
získali hráči David Pokorný a Milan
Ludík v mužském deblu.
Jehnice se staly letos pořadateli závěrečného turnaje play – of l. ligy, ve kterém
loni obsadili na třetí místo. Turnaj se koná
5. - 6. dubna v tělocvičně školy z důvodů
požadavků ČT a Galaxie na osvětlení,
které v nové hale zatím příliš nevyhovuje
televiznímu přenosu. Galaxie bude zajišťovat přímý přenos a ČT čtyřicetiminutový záznam. Hraje se: v sobotu 5.4. 2008
ve 13:00 hodin semifinále Benátky nad
Jizerou - Sokol Dobruška a v 16:30 hodin TJ Sokol Jehnice - Meteor Praha.
V neděli 6.4. pak v 9:30 hodin zápas
o třetí místo a ve 13:00 finále ligy.
Z materiálů oddílu badmintonu

Hala uvnitř
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nictví statku, z nichž nejvýznamnější
pro pivovar představoval prodej panství
v roce 1863 brněnskému továrníkovi
Theodorovi Offermannovi (23. 2. 182215. 11. 1892). Rodina přišla do Brna
v 18. století z Německa v souvislosti
s rozvojem textilního podnikání a již
v první generaci se jí podařilo vybudovat
vlastní podnik na výrobu jemných suken.
Od počátku využívala ve svém podnikání tehdejší technické novinky a také
vnuk Theodor, vyzbrojen odborným
vzděláním v mnoha evropských zemích,
projevoval zájem o vše nové. Měl mimo
jiné podíl na vedení strojírny Thomase
Bracegirdla, svého tchána, později byl
předsedou správní rady „První brněnské
strojírny“, vzniklé fúzí Bracegirdlova
a Lutzova podniku. Nepřekvapí nás
proto, že za jeho vlastnictví byl jehnický pivovar přestavěn na parní provoz;
stalo se tak v roce 1886, jak dodnes
dokládá letopočet a monogram T. O. na
štítu pivovaru. Přestavbou a využitím
moderní techniky se podnik zařadil
mezi největší pivovary na Moravě, ale
postupně patřil mezi význačné závody
v celé rakousko-uherské monarchii.
V roce 1882 se provdala jedna z jeho
dcer, Adéla (*30.5.1854), za Bruno von
Bauera (11.9.1843-14.5.1924) a pivovar
přešel do rukou obou novomanželů.
Konec 19. století byl obdobím zániku
mnoha podniků v různých odvětvích;
také pivovarnictví procházelo těžkým
konkurenčním bojem. V blízkém okolí Jehnic ukončily činnost pivovary
v Králově Poli (1874) a k 23.9.1894 byl
uzavřen pivovar v Řečkovicích (přitom
ještě v sezóně 1892/1893 měl výstav
49 056 hl piva). Oba podniky byly spjaty se jménem Samuela Morgensterna,
který se v roce 1894 spolupodílel s bratrem Bernardem na založení pivovaru
„Moravia“ v Brně. Oba Morgensternové
patřili mezi odborníky ve sladovnic-

Budova pivovaru - pohled ze zámecké zahrady

Budova pivovaru - pohled ze statku

„Dejž Bůh štěstí“,
tímto pivovarnickým pozdravem zahajujeme dnešní povídání o historii pivovaru v Jehnicích. Jeho existence je spolehlivě doložena k roku 1637, kdy zemřela
paní Kateřina z Liechtenštejna, majitelka
panství Pozořice, a její majetek, včetně
Jehnic, připadl manželovi Maxmiliánovi.
Pivovar tehdy vařil 80 sudů piva ročně.
V 17. a 18. století o pivovaru nacházíme
jen drobné zmínky v jiných souvislostech
(např. v zápisech matrik se objevují povolání související s pivovarem).
Roku 1801 odprodal kníže Alois
z Liechteštejna od pozořického panství
obec Jehnice se zámkem, dvůr a pivovar
spolu s novou osadou Mokrá Hora rytíři
Františku von Heimerle. Jehnice se tak
staly samostatným statkem. V průběhu
19. století došlo k řadě změn ve vlast-

Budova pivovaru - pohled od Kleštínku

3

Kaštany letní zahrádky pivovarské restaurace

kém průmyslu, podíleli se rovněž na
výstavních akcích z tohoto oboru doma
i v zahraničí. Poznatky a zkušenosti je
vedly nepochybně k myšlence vybudovat
jeden velký podnik, schopný odolávat
zostřené konkurenci. V roce 1898, za
účasti „Wiener Bankverein“, proto byla
založena „Akciová společnost Moravia
pivovar a sladovna“. Nepochybujeme, že
nově zrekonstruovaný pivovar v Jehnicích
zaujal již majitele pivovaru „Moravia“.
V jehnické kronice se uvádí, že od roku
1895 byl místní pivovar v jejich pronájmu. Podnikavý Bruno Bauer chápal, že
existenci svého podniku může zajistit
pouze ve spojení s větším partnerem.
Dohled si ostatně udržoval i tím, že se
stal jedním z členů správní rady akciové
společnosti. Jeho odhad se ukázal správný: např. v kampani 1899/1900 (pivovarnický rok začínal 1. září a končil 31.
srpna následujícího roku) vykázal akciový
pivovar „Moravia“ výrobu 131 606 hl piva
(není rozlišeno, kolik piva se vyrobilo
v Jehnicích, pouze jsou uvedeni sládci:
v Brně František Černý a Jehnicích
Vilém Schulz). František Černý patřil
v té době k uznávaným odborníkům, zajímal se o zahraniční novinky, publikoval
rovněž v odborném tisku. Své poznatky
nepochybně promítl i do práce jehnického pivovaru. Ve výrobním roce 1900/
1901 akciová společnost „Moravia“ oznámila výrobu 137 197 hl piva a zařadila se
na 21. místo mezi rakousko-uherskými
pivovary. Výstav nad 100 000 hl si udržovala až do první světové války. Válka
pro řadu pivovarů znamenala katastrofu.
Také „Moravia“ prošla těžkým obdobím
(např. v sezóně 1917/1918 vykázaly oba
pivovary výrobu 82 000 hl piva), dokonce
těsně po vzniku Československé repub-

liky, v sezóně 1919/1920, výstav poklesl
na 64 635 hl, ale již v pivovarském roce
1922/1923 dosáhla výroba 102 648 hl
piva. V té době vyvrcholily neshody
manželů Bauerových rozvodem. Bruno
Bauer, který znovu od roku 1919 do
konce roku 1922 působil ve správní radě
Akciové společnosti „Moravia“ pivovar
a sladovna, se trvale přestěhoval do
Vídně. Jeho manželka, která koupila i jeho část majetku, poté prodala definitivně
pivovar akciové společnosti Moravia
za 1 250 000 Kč. Světová hospodářská
krize v roce 1929 zasáhla naše země sice
později, ale důsledky byly velice tíživé.
Pocítila je i akciová společnost Moravia.
V roce 1935 jí zůstaly v provozu jen pivovary v Jehnicích a Rájci nad Svitavou
(získán v roce 1924). Roční výstav piva
stále klesal. K 15.3.1943 byl pivovar
v Jehnicích uzavřen a jeho majitelem se
stal tradiční konkurent, „První brněnský
akciový pivovar“ na Starém Brně. Část
dělníků byla poslána na práci do říše,
zbytek přešel do starobrněnského pivovaru. Na udržování budov a zařízení zůstali
v Jehnicích podle zápisu v místní kronice
„pouze tři zaměstnanci a pár volů na
obdělávání pozemků patřících pivovaru“.
I když byl pivovar při osvobozovacích
bojích v roce 1945 značně poškozen, obec
Jehnice požádala v témže roce o znovuuvedení pivovaru do chodu. Jednání
se konalo 24. října 1945 v jehnickém
pivovaru a účastnili se jej zástupci obce,
ředitelství pivovaru, ministerstva výživy
v Praze, dále byli osobně přítomni předseda Ústřední rady odborů Evžen Erban
a poslanec Josef Kapoun. Na posledně
jmenovaného jehničtí zřejmě nejvíce
spoléhali, protože pocházel z Ořešína.
V květnu 1946 však ministerstvo výživy
4

definitivně rozhodlo, že pivovar svou
činnost neobnoví.
V bývalém pivovaru si v roce 1950
zřídil státní statek v Jehnicích drůbežárnu, ve sklepích se pěstovaly žampiony,
později byly v areálu sklady zeleniny.
Dnes jsou zde vraky aut… Pivovar, který
byl chloubou obce, zdrojem příjmů do
obecní pokladny, podporovatelem aktivit
občanů (např. každoročně přispíval na
činnost dobrovolných hasičů) a důležitým zdrojem obživy obyvatel, skončil.
Zůstávají jen fotografie, pohlednice,
zprávy v dobových časopisech a novinách
či vzpomínky pamětníků, které připomínají dobu, kdy Jehnice a jejich pivovar
s vyhlášenou restaurací byly cílem turistů
z Brna.
Areál bývalého pivovaru je v současné
době využíván různými firmami. Jeho
technický a stavební stav je nevyhovující
a doprava obtěžuje centrální oblast městské části. Objekty pivovaru dnes vlastní
firma CHECK & CORRECT, která
má zájem využít areál pro funkci bydlení
v bytových domech.
Miroslava Menšíková

Jehnice 1962 – 1972.
Zajímavosti z jehnické obecní
kroniky. 5. část.
1973
V měsíci lednu bylo provedeno nové
pojmenování ulic a tyto označeny tabulkami. Novým pojmenováním zanikly
staré názvy, které od nepaměti byly až
dosud používány:
Příhon (nyní ulice Rozhledová),
Pindulka (nyní Sousední), Horka (nyní
Meziboří), Na Šajbě (nyní Plástky),
Vranovská (nyní Blanenská), Na dědině
(nyní náměstí 3. května).
Dnem 1. července zavedl Dopravní
podnik města Brna na přání občanů přímou autobusovou linku č. 42 z Ořešína
přes Řečkovice na náměstí Malinovského
a zpět. Jízdné nebylo zvýšeno a zůstalo
pro celou trať 1,- Kčs.
V měsíci září bylo provedeno rozšíření a vyasfaltování silnice od Mokré
Hory až po hranice města na křižovatku
Lelekovice – Vranov a na Ořešín.

1974
Dne 19. října byla pobořena „Boží
muka“. Je to kulturní památka stará
300 roků. V listopadu byla znovu opravena památkovým úřadem.
V rybničním hospodářství v našem
katastru způsobila vyvážka odpadů ze
slévárny „Kovolit“ v České, kterou zasypávali rybníček u Strážné, úhyn pstruhů
v délce 2 km potoka Ponávky. Ve všech

čtyřech rybnících státního rybářství
vznikla u ryb nákaza a rybníky byly po
celý rok vypuštěny.

1975
V tomto roce byl konečně vyřešen
pravidelný odvoz popela. Technická
a zahradní správa města Brna uzavřela
smlouvu s ředitelstvím Brněnských
výstav a veletrhů a odvoz popela je prováděn pravidelně podle předem určeného
plánu, a to v zimě 2x a v létě 1x za měsíc.
Členky Českého svazu žen založily
dětský sad růží na náměstí 3. května, kde
byly vysazeny v parku růže dětí narozených v roce 1975.
Dne 8. května byl uspořádán organizacemi sdruženými v Národní frontě vzpomínkový večer k 30. výročí osvobození
naší vlasti R.A. /…/ Ku konci slavnosti
bylo navrženo a jednomyslně schváleno,
aby do obce Lelekovice byl zaslán děkovný dopis tohoto znění: My, občané
Jehnic, shromáždění na vzpomínkové
slavnosti k 30. výročí našeho osvobození,
děkujeme všem občanům Lelekovic, kteří
se nás dne 3. května 1945 ujali, když jsme
byli německými vojáky vyhnáni z našich
domovů a kráčeli se svými ranečky do
neznáma a Vy jste nám poskytli přístřeší
a potraviny. Vděční občané Jehnic.

1976
Nejdůležitější událostí pro naše občany
v tomto roce bylo vypsání voleb na dny
22. a 23. října 1976. /…/ Také agitační
plakáty měly výstižná hesla k volbám,
jako: „Socialismus - budoucnost našich
dětí“, „Volíme dětem mír“, „Ve znamení nových pracovních úspěchů volíme
kandidáty Národní fronty“, „Jednotně
v budování rozvinuté socialistické společnosti, jednotně ve volbách“, „Volební
program Národní fronty – věc každého
občana“.
V měsíci lednu byl proveden zápis žáků
do 1. třídy. Zapsáno bylo 28 žáků. Byl to
první ročník, který začínal s novou výukou počtů, a to množinové matematiky.
V roce 1976 se narodilo v Jehnicích
10 chlapců a 6 děvčat. Je to také první
rok zvýšené populace, že převládá počet
narozených nad zemřelými.

1977
Ježto v Jehnicích se po celý rok opravoval vnitřek pohostinství, byly konány
všechny akce pro naše občany v kulturním středisku „Semilasso“ v Králově Poli.
Byly tam konány velké dětské radovánky,
dětský karneval, divadelní představení
pro mládež i dospělé. Pěvecký kroužek
naší Z.D.Š vystoupil tam celkem 20x se
svými sborovými písněmi.
Pro katastr Jehnice byl vypracován
v roce 1977 směrný územní plán s vý-

hledem až do roku 2000. Byla také
provedena územní příprava pro výstavbu
rodinných domků, která byla realisována
přednostně u mladých manželství. Ježto
ale není dosud v Jehnicích vybudován
hlavní vodovodní řád, bude také zástavba
dalších rodinných domků povolena pouze tam, kde budoucí stavebníci prokáží
možnost vybudovat vlastní studnu, bez
ohrožení vydatnosti ve stávajících studnách.

1978
Po celý rok bylo velmi rozmarné počasí. Když mělo pršet, bylo sucho, když
mělo být teplo, byla zima a naopak. /…/
Během ledna se vystřídalo troje roční
počasí, jaro, podzim i zima. Na Nový rok
úplně krásné jarní počasí, svítilo slunce, teplota 12° C, 5. ledna v noci řádila
vichřice, polámala stromy. Koncem ledna
napadl sníh a začalo mrznout. Do poloviny února sněžení, mrazy – 10° C, sněhu
35 cm. /…/ 28. srpna první mráz – 2° C.
29. a 30. srpna odlétly vlaštovky.
Zde zápisy kroniky končí. Za období
1924 až 1978 zapisovali tři kronikáři:
František Havelka 10 roků, Karel Hudec
3 roky a Antonín Vala plných 40 roků.
Vybrala a sestavila
Miroslava Menšíková

Lékařská služba první pomoci
a lékárenská pohotovostní
služba v roce 2008
Na základě rozhodnutí Ústavního soudu
zajišťuje provoz lékařské služby první pomoci (LSPP) od 1. 1. 2008 Jihomoravský
kraj.
Dle informace získané na
www.kr-jihomoravsky.cz je pro Brno
- město zajištěna tato služba následovně:
LSPP pro dospělé
Služba ohledání zemřelých
Úrazová nemocnice, Brno Ponávka
6, tel.: 545 538 538, 545 538 426,
545 538 416
ordinační doba:
všední den 17.00 - 07.00
víkendy/svátky nepřetržitě
LSPP pro děti
Dětská nemocnice Brno, Brno,
Černopolní 9, tel.: 532 234 935
ordinační doba:
všední den 17.00 - 07.00
víkendy/svátky nepřetržitě
Stomatologická pohotovost
Stomatologická poliklinika K 11, Brno
- Židenice, Karáskovo nám. 11,
tel.: 548 424 242
ordinační doba:
všední den 17.00 - 07.00
víkendy/svátky nepřetržitě
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Lékárenská pohotovostní služba
K.E.I. pharma, s.r.o., Brno, Koliště 47,
tel.: 545 424 811
ordinační doba:
všední den nepřetržitě
víkendy/svátky nepřetržitě
RNDr. Jiří Richter - Lékárna, Brno,
Kobližná 7,
tel.: 542 212 110
ordinační doba:
všední den nepřetržitě
víkendy/svátky nepřetržitě

Akce ochránců přírody
Duben 2008
termín: 13. března – 18. dubna 2008
název: Jak se do Brna volá
stručná charakteristika: Výstava fotografií brněnských řek, zeleně, zahrádkářských kolonií, brownfields a individuální
dopravy s vernisáží ve čtvrtek 13. března
2008 od 17h s cimbálovkou Veronica
tentokrát bez cimbálu.
místo: Kavárna Spolek, Orlí 22, Brno
termín: 17. března – 10. dubna 2008
název: Zajímavosti Brněnského stromu
roku
stručná charakteristika:... aneb co se nedostalo do finále i něco navíc. Stromy,
jež mají zajímavý příběh, zvláštní růst,
zaslouží si obdiv pro to, čemu odolávají ve svém okolí nebo je jen krásné se
na ně dívat... to vše najdete na výstavě
v Knihovně J. Mahena, otevírací doba
po-pá 10-19 h, so 10-14 h. Najdete zde
také informace k letošnímu ročníku ankety.
místo: Knihovna Jiřího Mahena,
Kobližná 4, Brno
termín: 1. dubna 2008, 16:45 – 18:30
název: Setkání přátel přírodní zahrady
stručná charakteristika: Tradiční setkávání k přírodním zahradám s Helenou
Vlašínovou - uplatnění planých rostlin na
zahradě i v domácnosti.
místo: Brno, Literární kavárna knihkupectví Academia, nám. Svobody 13
termín: 8. dubna 2008, 16:30
název: Beseda o brněnských stromech
II.
stručná charakteristika: Druhý díl besedy
pro širokou veřejnost o stromech a zeleni
v městě Brně, tentokrát hlouběji o jejím
významu a o tom, jak ji skloubit s rozvojem města a novou výstavbou.
místo: Brno, Knihovna Jiřího Mahena,
Kobližná 4
termín: 19. dubna 2008, 10:00 – 12:30
a 14:00 – 16:30
název: Cyklistická exkurze – přírodní
zajímavosti města Brna I.
stručná charakteristika: Přírodní klenoty

nejsou jen záležitost „divočiny“ za městem. I v Brně máme často netušené cenné
a zajímavé lokality. Pojeďte je s námi
objevovat u příležitosti oslav Dne Země!
Doporučujeme s sebou: pojízdné kolo,
přílbu, foťák, pití. Sraz v 10 h a 14 h před
Domem ochránců přírody, Panská 9.
místo: Brno
termín: 22. dubna – 22. května
název: Hlasování o Brněnský strom roku
2008 - výstava
stručná charakteristika: Zveme vás na
přehlídku finalistů a zajímavostí 9. ročníku ankety Brněnský strom roku. Bude

zde možnost hlasovat, dozvědět se podrobné informace o stromech, zhlédnout
je na velkých fotografiích, zeptat se na
to, co vás o stromech či zeleni zajímá.
Vernisáž k zahájení výstavy se koná
22. dubna na Den Země od
15:30. Přístupná bude výstava denně:
po-pá 8-16:30, so a ne 13-17. Hlasovat
o Brněnský strom roku 2008 můžete
také prostřednictvím internetu, sms
zpráv a anketními lístky.
místo: Brno, Špilberk 2 (objekt bývalé
vodárny – sídlo správy Veřejné zeleně
města Brna)

termín: 26. dubna 2008
název: Tradiční oslava Dne Země
v Pouzdřanech
stručná charakteristika: Výlet na
Pouzdřanskou step s odborným výkladem, cimbálovka Veronica, občerstvení a další zajímavý program. Více na
www.veronica.cz
místo: Pouzdřany
Více informací k akcím najdete na
www.veronica.cz

Akce v ZOO Brno
Duben 2008
PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY
specifikace: soutěžní program pro návštěvníky ZOO
datum: 5. 4. 2008
ZOO Brno
Návštěvníci s ptačím příjmením mají
vstup zdarma
kontakt: Mgr. Světlana Vítková, tel.
546 432 361
DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ
specifikace: soutěžní stezka, kulturní program
datum: 19. 4. 2008
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vitulová
tel. 546 432 360
kontakt: Mgr. Světlana Vítková,
tel. 546 432 361

Ing. Jiřina Kubínová,
kubinova@zoobrno.cz

INZERCE
KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
KOUPÍM GARÁŽ kdekoli v Brně
i v horším stavu.
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
pokud možno stavební (menší i větší).
Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU
KDEKOLIV V BRNĚ,
ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.
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