STŘEPINY ČASU
Teď píseň vánku nad krajinou zní
a souzvuk tónů nese naději.
Na křídlech času unášeni s ní
se dobro se zlem spolu míjejí.
Střepiny času v mozaice dnů
nad námi letí s dávnou pamětí
syntézy činů a propadlých snů
jejichž spojení zvolna vadne ti …
Jak malý chlapec pěšinou polní
naboso, vzhůru, až na Horku jdeš
a všechna pole létem už voní
tu jejich vůní po vždy poneseš …
Na Loučkách dole, tam u pramene
v němž voda víří a slunce skrývá
svou tvář – kdo dnes si tam rozpomene
jaké tajemství na něho kývá …
V Rakovci, na stráni, nad studánkou
v mlází, ve smrčí, na kraji lesa
v pařezí – václavky se sukýnkou,
každá s kloboučkem stydlivě plesá …
Nahoře za chatou Arnoldovou
modré chrpy v obilí co rostou.
Modré jak oči děvčete s mladou
láskou v srdci a duší svou čistou …
A na Horce, až nad Ořešínem,
daleký rozhled, tam na nás kýval,
starý dub kryl nás tu kdysi stínem,
a ptáků sbor nad námi tam zpíval …
Obloha modrá, s vánkem od pólu,
prokvetlá smírně s novou nadějí.
Dívka s chlapcem se vodí pospolu,
dobré se zlým se spolu míjejí.
V Jehnicích a nad Ořešínem
17. listopadu 2009
Karel Stránský

Gratulujeme
V březnu oslavili své narozeniny
paní Marie Říhová, Růžena Metelková
a Marie Oudová.
Jménem celé obce všem srdečně blahopřejeme k životním jubileům a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Redakce

Oznámení a tím pozvánka
V sobotu 10. dubna 2010
se opět uskuteční tradiční jarní
Setkání rodáků, pamětníků a přátel Jehnic
ve 13 hodin v salonku restaurace
Obecní dům v Jehnicích.
Za organizátory: Honza Černohlávek.

VÝZVA !!!
HODY 2010
Loňské hody byly podle ohlasů
úspěšné. Měli bychom tedy v tomto
duchu pokračovat. Informační schůzka
stárků se bude konat v pondělí
19. dubna 2010 v 19 hodin v restauraci
Na Staré. Prosím všechny, kteří mají
opravdu zájem zúčastnit se hodů,
pomoci nebo přijít s nějakým nápadem,
ať se v uvedenou dobu dostaví.
Za organizační výbor se těší Pavla Pekařová

Termíny konání zasedání
ZMČ Brno-Jehnice
na rok 2010.
21. 4. 2010
19. 5. 2010
23. 6. 2010
18. 8. 2010
22. 9. 2010
20. 10. 2010
Začátek vždy v 18:30 hodin na ÚMČ.

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 10. 3. 2010 proběhlo 133. zasedání
zastupitelstva
- zastupitelstvo pověřuje tajemníka zabezpečením opravy informační cedule
na hřbitově.
- zastupitelstvo pověřuje tajemníka projednat s majitelem vozidla Felicia pickup bílé barvy stojícího na parkovišti na
ulici Blanenské odstranění, případně
opravu a uvedení do provozuschopného
stavu.
- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
starosty, která se týkala hlavně záležitostí okolo základní školy a mateřské
školy a zřízení školičky v souvislosti
s neustálým zvyšováním počtu žáků
v ZŠ a dětí v MŠ.
- zastupitelstvo bere na vědomí návrh
soupisu nutných prací souvisejících
s opravou kapličky předložený MUDr.
Rinchenbachem. V souvislosti s tímto
návrhem bude požádáno o vypracování
nového rozpočtu na opravu.
- zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy na restauraci Božích muk
v ceně do 30 000,- Kč s firmou Marston
a schvaluje umístění tohoto torza včetně
informační tabulky v prostoru parku na
náměstí (zhruba uprostřed travnatého
trojúhelníku naproti bývalé samoobsluhy).

Na umístění torza je třeba územní souhlas stavebního úřadu.
- zastupitelstvo schvaluje umístění dětského hřiště na náměstí v prostoru trojúhelníku za objektem ÚMČ u potoka
k ulici Meziboří s tím, že herní prvky
budou upřesněny na místě v termínu do
konce března 2010 ve spolupráci s dodavatelskou firmou Tomovy parky s.r.o.
- zastupitelstvo schvaluje rozšíření příspěvku ve výši 12,-  Kč na 1 oběd na
obědy pro důchodce, kterým vozí obědy
pečovatelská služba.
- zastupitelstvo schvaluje hospodaření
MČ Brno-Jehnice a závěrečný účet za
rok 2009 s přebytkem 726 987,-  Kč.
Dále pověřuje finanční výbor provedením kontroly tohoto hospodaření.
- zastupitelstvo schvaluje hospodaření
Základní školy Blanenská 1 za rok
2009 s přebytkem 217 584,- Kč. Dále
schvaluje převedení částky 110 000,- Kč
do investičního fondu školy na nákup
nového kotle pro školní kuchyni a zbytek tzn. 107 584,- Kč do rezervního
fondu školy.
- zastupitelstvo bere na vědomí informaci
starosty o koncepci rozvoje ZŠ a MŠ
Blanenská, která je závislá na schválení
změn územního plánu a tím i zvýšení
počtu obyvatel dle současných návrhů
na rozvoj MČ Brno-Jehnice a přilehlých městských částí tak, aby kapacita
ZŠ a MŠ Blanenská 1 byla do 2 let
dostatečná.
- na základě předchozího bodu zastupitelstvo souhlasí se zadáním dopracování
studie na výstavbu MŠ Blanenská
firmou APK plan design s.r.o. tak, aby
mohla být použita jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele prováděcí
projektové dokumentace.
-	 zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem
pozemků p.č.738/6 a 738/1 k.ú. Jehnice
(pozemky kolem chaty v chatové ob-

lasti u cesty od bývalé jehnické vlakové
zastávky do Lelekovic) manželům
Kuchařovým a žádá o provedení úpravy
z důvodu umožnění přístupu na soukromé pozemky sousedící.
Příští zasedání zastupitelstva se koná 21. 4. 2010
v 18:30 hodin.

Základní škola Sirotkova
opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se
zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5. května
v 8 hod. Přijďte se podívat do školy v Den
otevřených dveří 21. 4. Informace jsou
k dispozici na www.zssirotkova.cz

Další úspěch tanečního páru
Marek Vávra - Tereza Večerková
20. února 2010 se v Praze konalo
Mistrovství České Republiky ve standardních tancích. Marek si s Terezou
ve velké konkurenci vytančili postup do
semifinále a umístili se na 11. místě v kategorii mládež. Také by touto cestou chtěli poděkovat Jazykové agentuře Albion za
nemalý finanční příspěvek, který použili
na taneční oblečení a obutí. 20. 3. 2010 se
zúčastní MČR V 10-ti tancích, které se
uskuteční v Roudnici nad Labem (akce se
koná po uzávěrce tohoto vydání).

Ples Základní školy v Jehnicích
Několika fotografiemi si připomínáme
tradiční školní ples, který se opět uskutečnil v zaplněné tělocvičně naší školy v sobotu 13. 3. 2010. V neděli pak následoval
dětský maškarní karneval.
Chtěl bych tímto poděkovat všem
sponzorům, podílejícím se, ať už finančně
nebo dary do tomboly, na úspěšném průběhu těchto akcí. Dále pak patří velký dík
za organizaci a přípravu celé akce odstupujícímu výboru SRPŠ při naší škole.

Dvěma snímky se vracíme k ostatkovému průvodu masek v sobotu 13. 2. 2010
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Ivo Pekař

Vávra - Večerková

Míchané nápoje

Předtančení – standardní tance

Malování na tělo

Předtančení – latinskoamerické tance

Host večera Zdeněk Izer
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Vážení spoluobčané,
redakční rada Jehnických listů Vás prosí o pomoc. V roce
1921, v sobotu 16. září, projížděl prezident ČSR Tomáš
Garrigue Masaryk při své cestě
do Moravského krasu také jehnický katastr. Obecní zastupitelstvo
ve spolupráci s místním Sborem
dobrovolných hasičů a TJ Sokol
a obecnou školou v Jehnicích připravilo pro pana prezidenta uvítání
na křižovatce Jehnice – Vranov
– Lelekovice. Byla postavena slavobrána a „zakoupen střelný prach ku
střílení“. Starosta obce Bruno Bauer
jej uvítal krátkým proslovem a ze
školních dětí jeden hoch a jedno
děvče předali kytici. Uvítání bylo
zřejmě zdařilé, protože okresní
politická správa Brno – venkov tlumočila 15. října 1921 poděkování
prezidenta republiky za uvítání.
Je to zatím jediný nalezený doklad o návštěvě hlavy státu na katastru naší obce. Domníváme se, že
v některé rodině uchovávají možná
fotografii z této události. Třeba si
někdo vzpomene, jak se chlapec
s děvčátkem, kteří předávali kytici, jmenovali. Prezident Masaryk
byl znám tím, že děti považoval
za budoucnost národa a vždy jim
osobně za projevenou úctu poděkoval. A o takové poctě se v rodinách
dlouho vyprávělo.
Vaše informace můžete předat
redakci Jehnických listů, náměstí
3. května 5. Za pomoc při pátrání
předem děkujeme.

Boží muka z roku 1674 u Jehnic
a Vranova.
(Porovnání jehnických a vranovských božích muk)
Na staré poutní cestě na Vranov
stojí u Jehnic a na Vranově dvoje nápadně podobná boží muka,
v obou případech s letopočtem
1674. Odlišují se i od jiných božích muk na cestách k Vranovu.
Většinou jde o jednoduché zděné
cihlové stavbičky v horní části s tak
zvanou lucernou, s výklenkem
a mariánským obrazem. Naproti
tomu jehnická a vranovská boží
muka jsou kamenická díla z jemnozrnného pískovce odborně opracovaná v nějaké kamenické dílně.

Odkrytí torza jehnických Božích muk

Pro poznání historie těchto božích muk se vrátíme až do poloviny
19. století, kdy z Jehnic k Vranovu
vedly jen polní a lesní cesty. Obec
Jehnice končila dvěma selskými
staveními na návsi a cesta na sever šla hlubokým úvozem, který
se dělil na pravý k Ořešínu a levý
k Vranovu. Téměř kilometr za tehdejší dědinou tam stála a dodnes
stojí boží muka s letopočtem 1674
a písmeny BB. K nim se váže pěkná
pověst, že roku 1674 se v těchto
místech modlili poutníci z obce
Bratelsbrunn (též Pratelsbrunn) za
odvrácení moru při pouti na Vranov
(dnes Březí u Mikulova). „Na věčnou
památku na ukončení moru dva svobodní
mládenci z Bratelsbrunnu dali postaviti
na tomto místě Boží muku či kamenný
sloup morové rány“ (Weinlich 1892). Pro

pověst, vážící se k německé obci
svědčí i původní německý text pod
obrázkem Panny Marie vranovské,
který tam byl až do roku 1945, kdy
byl z „vlasteneckých“ důvodů vyškrábán a nahrazen českým.
Toto místo za Jehnicemi bylo
vhodné k zastavení a odpočinku
po dlouhé cestě z Brna. Byla to asi
loučka u malého potůčku pod velkou skálou, před vstupem do hlubokých vranovských lesů.
Skála byla při stavbě silnice později využita jako kamenolom.
V další cestě poutníci putovali
hlubokým, křovím zarostlým úvo4

zem a za kopcem „Baba“ sestoupili
do údolí Babí doly pod rybníkem.
Na tomto místě u hranice obcí
Vranov, Jehnice a Ořešín stála také
boží muka s letopočtem 1674. Je
doložena v hraničním protokolu
obce Jehnice z roku 1824 a 1827.
Český text uvádí: „Popis hranic začíná,

kde hranice Wranow - Orzeschin - Jehnitz
w hromadě sau, u jedné hromádky dwa
kroki w Jehnitzkem položena kamena
boží muka stogi, ktera k poledni Wisekana
z roku 1674 wiresowana gest.“ V něměckém textu je uvedeno: „eine Steinere
Martersäule mit gegen Mittag ausgehauten Charakters (= znakem) und Jahreszeit
1674 bezeichnet ist„

Kolem této stavbičky vedla původní cesta z Jehnic na Vranov,
před stavbou silnice a nacházela se
asi 350m JV od dnešní křižovatky,
výše v údolí Babídolského potoka. Odtud vede i stará lesní cesta
k Vranovu.
Mapa 1.vojenského mapování
(1763-68) zachycuje obě stavbičky jak za Jehnicemi, tak v Babích
dolech, jen jsou tam stavbička
i rybník posunuty poněkud k východu. V indikačních skicách
stabilního katastru z roku 1826
je za obcí Jehnice po pravé straně
cesty k Vranovu zakreslena drobná
stavba s křížem. Stejnou značkou
je zakreslena stavba v údolí Babí
doly těsně u hranic Jehnice-VranovOřešín. Na obou místech zachycuje

Vranovská Boží muka před rekonstrukcí

oba objekty i mapa 1839. Současné
zákresy na několika mapách napovídají: je pravděpodobné, že existovala dvojí boží muka. Na mapě
s roku 1875 (Winiker) je v Babích
dolech křížkem zakreslena nějaká
stavbička – asi dnes nenalezená
boží muka z roku
1674. O jejím osudu
nic nevíme – pátrání
alespoň po zbytcích
bylo neúspěšné.
Můžeme se jen
domnívat, že byla
obdobná jako dosud
stojící jehnická. 	
Poslední úsek poutní cesty z Babích
dolů na Vranov
mohl mít před vybudováním silnice
údolím Ponávky
v roce 1907 několik
alternativních tras.
O silnici údolím
Ponávky z Lelekovic
na Vranov píše v.
Beránek (Vranov
u Brna 1940): „O silnici do Lelekovic
se jednalo již 1904
a po přípravách
r. 1905 byla v roku
1906 stavba zahájena

a následujícího roku dokončena.
Do Lelekovic vedl před tím neschůdný chodník kolem potoka
a luk. Výstavba nebyla snadná
a i ve vsi Vranově bylo třeba rozrušiti některé usedlosti a zahrádky,
nebo vykáceti stromy“.

Místní názvy ukazují, že původní cesty
na Vranov byly používány ne údolím,
ale přes kopce a lesy.
Jiří Skoupý (Vranov
u Brna. Pomístní
jména 1990) uvádí
místní názvy: „nahoře nad křížem (kříž
pod Vranovem) bylo
U Čihadla - bylo to
pole na svahu pod starou cestou do Lelekovic
a U lelekovské cesty
mezi Čihadlem a vranovskými zahradami.
Z dolního konce se tam
dostaneme Příhonem
- je to úvozní cesta,
za stara se tam honil
dobytek na pastvu“.
Dále na druhé straně
údolí Ponávky jmenuje
místní názvy: „Boží
mučka, zatímco pole
a pastviny v okolí se nazývaly U Boží mučky. Boží muka
postavená z pískovcového kamene
brněnskými občany v roce 1674
(u tehdy asi hlavní přístupové cesty
z Brna na Vranov) na paměť ukončení velkého moru. Severozápadně

Zřícení vranovských Božích muk
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od boží muky Ořešínské stezky,
poměrně málo úrodná pole , název
podle cesty do Ořešína.
Beránek (Vranov u Brna 1940)
píše o poutní cestě z Brna po roce
1645: „Pouti z Brna se pak každoročně opakovaly a hojné bývaly
zvláště v dobách válečných. Příchod
ke kostelu od brněnské strany dali
pauláni důkladně opraviti. Brněnští
poutníci přicházeli přes údolí mezi
Jehnicemi a Vranovem a na Vranov
vyšli na vrch u Boží mučky“.
Z různých alternativ se zdá nejstarší a nejužívanější, v přímé návaznosti na cestu z Jehnic z údolí
Babí doly cestou vzhůru „Doubím“
kde je dosud výrazný úvoz původní
cesty, a pokračování lesními cestami přes údolí „Havláskůj kout“,
někde i s připojením staré cesty
od Ořešína a vyšla z lesa před
Vranovem u dalších božích muk
z roku 1674.
Pohled, který se odtud naskytl
poutníkům na vranovský kostel po
dlouhé cestě, v poslední fázi hlubokými lesy byl a dosud je impozantní.

Vranovská boží muka
z roku 1674.
Stará poutní cesta z Jehnic vyšla
z lesa jižně od Vranova „ U boží
mučky“ nad údolíčkem proti kostelu. Stojíme tedy s poutníky u dalších božích muk, opět s letopočtem
1674 a písmeny BB, navíc i s kamenickou značkou a erbem, nebo pečetí. Přes řadu konzultací a dotazů
u odborníků se nepodařilo rozluštit
zda a o jakou jde kamenickou značku či merku, co znamená a k čemu
se vztahuje znak, připomínající
radlici a písmena BB, obdobně jako
u Jehnic. Je mnoho nezodpověděných otázek. Znamenají písmena
BB Bratelsbrunn? Ale máme již
trojí boží muka s letopočtem 1674
a to již nevystačíme s jednou pověstí ze vzdálené vesnice Březí.
Opět se nabízí hypotéza. Mohou
písmena BB znamenat iniciály
tvůrce? Weinlich – Vranov 1892
uvádí: „Nade hřbitovem u sýpky
klášterní stála socha sv. Františka
Paulanského a opodál sloup s nejsv.
Trojicí, zřízený r. 1675 nákladem
Bernarda Bandisera, kominického

Jehnická Boží muka

mistra brněnského, jenž i mnohé
jiné sochy a kaple postavil... Ty
dvě sochy kam přišly, neví se.“
Jaké to další stavby nechal postavit kominický mistr Bernard
Brandiser kolem roku 1675? Jak ve
skutečnosti vypadala boží muka
v Babích dolech? Víme jen, že byla
kamenná s vyrytým letopočtem
1674. Srovnáním staveb u Jehnic
a u Vranova zjišťujeme že jde o takřka totožnou konstrukci a podobný,
ne-li stejný materiál - žlutookrový
pískovec, dosti drolivý a odlupčivý.
Zachovalá boží muka u Jehnic
jsou ukončena křížem a lze
předpokládat, že tomu tak bylo
i na Vranově. Jsou označována
(Památkový ústav), jako ranně barokní, nevšedního typu.
Zpracováním jde o odborně provedené kamenické stavby. Vranovská
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boží muka jsou též chráněná památkovým úřadem a jak je uvedeno
v evidenčním listu z roku 1965,
vyžadují opravu.
Prokazatelně tedy v současnosti
existují dvě obdobné památky s datem 1674 a lze oprávněně předpokládat, že byly tři.

Porovnání Božích muk
Jehnice a Vranov 1674
Již na první pohled je zřejmá podobnost obou božích muk shodného roku 1674 u Jehnic a u Vranova.
Také na prvý pohled byl patrný
rozdíl velikosti. Jehnická jsou asi
o půl metru nižší. To platilo pouze
do doby, než byl vykopán původní
základní sokl v Jehnicích a ukázalo
se že původní velikost je takřka
stejná. V září 2005 jsme počali

Vranovská Boží muka po rekonstrukci

měřit a bohužel nastalo zřícení vranovského sloupu. Zřícený objekt,
rozpadlý v podstatě jen ve spojích,
skýtá možnost dalších porovnání.
Vranovská horní část hlavice má
zcela zřetelnou stopu po původním
kříži, takže i vranovská památka
byla v minulosti zakončena křížem.
Také spojovací železné kované čepy
jsou v obou případech zcela obdobné. Ukázala se vizuální podobnost
pískovců obou sloupů.
Porovnáním zjišťujeme tvarovou a rozměrovou shodnost obou
staveb. Nabízí se tedy předpoklad,
že byla navržena a snad i vyrobena
stejnou hutí ze stejného kamene,
jemnozrnného pískovce. Abychom
podpořili tento předpoklad, rozhodli jsme se odebrat z obou objektů vzorky pískovce a podrobit je
chemické a fázové analýze.Rozdíly
v chemickém složení pískovce nejsou velké a lze soudit, že vskutku
mohlo jít o jeden druh pískovce
a také z fázové mineralogické
analýzy vyplývá, že mineralogická

konstituce je podobná. Z výsledků
možno pouze konstatovat, že identita obou pískovců je pravděpodobná.
Ukazuje se, že v obou případech
jde o velice kvalitní kamenická díla,
vzešlá z odborné kamenické dílny
a vzhledem k objemům i samotná
stavba byla v době vzniku technicky náročná a nemohla být žádným
amatérským a laciným dílem.
Jediný rozdíl je v umístění obrazu na lucerně sloupů. Objekt
u Jehnic má umístěn obraz (malba
na plechu) v zahloubeném výklenku, vranovská památka měla obraz
upevněný na rovné ploše zakotvený
na pěti místech (zcela patrné jsou
otvory po upevnění).
Zatím co jehnická boží muka byla
pravidelně natírána vápnem a tím
byla více chráněna před zvětráváním, vranovská byla více vystavena
korozi a pískovec je proto podstatně
více zvětralý a narušený. Při konsultaci s vranovským pamětníkem
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Jiřím Skoupým a při prohlížení
fotografií je na jedné hraně hlavního sloupu na dvou místech nápadné
větší vybrání pískovce. Pan Skoupý
to označil za místo, kam chodili
vranovští brousit nože.
Výrazný rozdíl zvětrání je patrný
na základním soklu. Jehnický byl
po dlouhou dobu kryt zeminou, je
výrazně nezvětralý s ostrými hranami (psaníček), vranovský je silně
zvětralý, zaoblený.
Podobnost obou stavbiček je pozoruhodná a dokonalé zpracování
zejména profilovaných říms svědčí
o dovednosti autorů a o profesionálním původu staveb.
Porovnání obou božích muk 1674
od Jehnic a z Vranova i pravděpodobně i z Babích dolů ukazuje na
původ z jedné kamenické dílny
a vzbuzuje domněnku, že nějakou,
snad i společnou roli tu mohl sehrát jako mecenáš onen kominický
mistr Bernard Brandiser. Postavit
totiž v roce 1674 takové kamenické dílo, nebo dokonce tři, nebylo
jistě jednoduché ani ekonomicky,
ani technicky. zbývají ještě další
otázky, jako co znamenají značky,
znaky a písmena BB, co to bylo za
kamenickou dílnu, původ materiálu
a podobně. Nutno se ovšem smířit
i s tím, že některé otázky nebudou
dnes a možná i nikdy zodpovězeny.
V roce 2008 bylo provedeno
BcA Petrem Koudelkou restaurování zbořených vranovských božích
muk a v květnu 2009 byla s obnovenou stavbičkou při Dni Ponávky
seznámena veřejnost.
Boží muka byla obnovena v podobě jak asi vypadala po postavení
v roce 1674. Chybí na volném
místě lucerny obraz - zůstaly jen
otvory po čepech. Je otázkou – co
tam umístit – co tam bylo nevíme.
Nejvhodnější by byl asi reliéf vranovské Panny Marie.
Pamětníkům na obnovené památce chybí patina staleté starobylosti, ale zvětrání povrchu bylo tak
značné, že muselo být provedeno
celoplošné zpevnění a zejména silně
ovětralý sokl byl obnoven s původním orámováním a bosáží (psaníčka).

Jan Černohlávek

Porovnání Božích muk Vranov-Jehnice

Program ZOO Brno
duben 2010:
VELIKONOČNÍ DÍLNA
V ZOO

3. 4. 2010, 10.00 - 16.00 hodin Ukázky paličkování velikonočních
ozdob, výroba velikonočních kraslic
a jiných ozdob.
Kontakt: Mgr. Světla Vítková,
vitkova@zoobrno.cz,
tel. 546 432 321.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V ZOO
5. 4. 2010
Ukázka velikonočních mláďat,
soutěžní stezka, zábavný program
na pódiu.
Kontakt: Zuzana Sommerová,
sommerova@zoobrno.cz,
tel. 546 432 360.

PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY
6. 4. 2010, 9.00 - 12.00 hodin
Soutěžní klání pro čtyřčlenná
družstva druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Z každé školy
se soutěže může zúčastnit pouze
jedno družstvo. Pokud se chcete
soutěže zúčastnit, přihlaste své
družstvo nejpozději do 26. března 2010. Název školy, jména čtyř
žáků a doprovázejícího pedagoga
zašlete na adresu: Ing. Mgr. Lenka
Bochníčková, Zoo Brno,
U Zoologické zahrady 46, 635 00
Brno, na e-mail:
bochnickova@zoobrno.cz,
tel. 546 432 314.
OSLAVY DNE ZEMĚ
24. 4.  2010, od 13.00 hodin
Pro děti budou přichystány soutěže, face painting – malování

obrázků na obličej, chybět nebude
ani soutěžní stezka a informační
stánky týkající se recyklace, odpadů
a úspor energií.
Kontakt: Bc. Jana Hadová,
hadova@zoobrno.cz,
tel. 546 432 360.
Více informací naleznete na
webu www.zoobrno.cz
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

Inzerce
Zveme Vás do nově otevřené
prodejny výtvarných potřeb
firmy OPTYS
v Řečkovicích na ulici Vážného 16
(vchod z ulice Úprkova).
Pro veřejnost otevřeno každou
středu od 8.00 do 16.00 hodin.
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