
BÍLÁ LILIE

Lilie bílá v zajetí černé noci 
Bez světla a stínů skrytá bez pomoci 
V naději zoufalá, v zoufalství nadějná 
V úsměvu truchlící, 
v zármutku úsměvná 
Naplněná prázdnotou příštího času 
A prázdná, čekáš-li na přítomnou 
krásu.

Lilie bílá v sinavém světle luny 
Ctností své krásy nad zrna písku duny 
Impulsem svěžesti k trvání kamene 
Chladem kapek rosy k teplotě plamene 
Pokornou tichostí proti hluku bouře 
A vůní noblesní proti pachu kouře.

Lilie bílá v objetí růžových rán 
Doznívá vzpomínka lesních vil 
na kankán 
V předtuše oběti své krásy osudu 
− lilie pokvetou i když tu nebudu − 
Vyroste spanile před očima dětem 
Znamení věčnosti pečetíc svým 
květem.

Lilie bílá v náruči jasu slunce 
Její pestíky září jak zlata unce 
V bohatství, žel chudá, 
v chudobě bohatá 
V prostotě rozvitá, v nádheře svinutá 
V skromnosti plná pýchy 
a v pýše skromná 
Úbytek vláhy a čas to všechno srovná.

Lilie bílá v náruči temné noci 
Bez vody a světla, skrytá bez pomoci 
S nádherou bytí úměrnou 
krátkosti dnů 
S pomíjivostí v poměru k nádheře snů 
Tím honosí se její běloskvoucí květ 
I jemu tak podobný viditelný svět.

MATOUŠ 6-28, 29: A o oděv proč si 
děláte starosti? Podívejte se na polní 
lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – 
a pravím vám, že ani Šalomoun v celé 
své nádheře nebyl tak oděn jako jedna 
z nich. 

V Brně Králově Poli 14. srpna 1991
Karel Stránský

Gratulujeme
V březnu oslavila své narozeniny 

paní Jiřina Jelínková.
Jménem celé obce jí srdečně blaho-

přejeme k životnímu jubileu a přejeme 
hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Oznámení a tím i pozvánka
V sobotu 16. dubna 2011

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

Termíny konání zasedání ZMČ 
Brno-Jehnice na rok 2011

Duben  20. 4.

Květen  25. 5.

Červen  22. 6.

Srpen   17. 8.

Září    21. 9.

Říjen    26. 10.

Listopad  23. 11.

Prosinec  14. 12.

Začátek vždy v 18:30 hodin 

     na ÚMČ.
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Několika fotografiemi si připomínáme tradiční školní 
ples, který se opět uskutečnil v tělocvičně naší školy v sobotu 
5.3.2011. V neděli pak následoval dětský maškarní karneval. 

I nový výbor SRPŠ při naší škole zvládl obě akce na jedničku.
Ivo Pekař

Poplatek za komunální odpad
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od úterý 

1.března  v provozu pokladny  v přízemí budovy Magistrátu 
města  Brna  na  Malinovského náměstí č. 3  a  i  nadále  na 
Šumavské 33. 
Otevřeny jsou:
pondělí od  8:00  do 12:00  a od  13:00  do 17:00 hod
úterý  od  8:00  do 12:00  a od  13:00  do 14:30 hod
středa  od  8:00  do 12:00  a od  13:00  do 17:00 hod
čtvrtek  od  8:00  do 12:00  a od  13:00  do 14:00 hod
pátek  od  8:00  do 12:00 hod.

Dvěma snímky se vracíme k ostatkovému průvodu masek v sobotu 26. 2. 2011

Ples Základní školy v Jehnicích

Karel Heger a host večera Karel Vágner

skupina Nota Bene

dětský karneval

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady 
je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních 
místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných 
platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena.

Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když 
podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek.

Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce www.brno.cz/odpady, případné dotazy odpovíme na 
tel.: 542 174 300-07. Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
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VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

  Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
  Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
  Obuvi – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 
     – z ekologických důvodů
  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
  znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 14.4. 2011
čas: 7,30 - 9,00 a 14,30 -17,00
místo: malá tělocvična naší základní školy
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na www: diakoniebroumov.org

matematické třídy na zš sirotkova
Baví tě matematika a počítače? ZŠ Sirotkova opět otevírá v příštím školním roce páté a doplňuje 6. třídy se zaměřením 
na výuku matematiky a informatiky. 
nabízíme - 2 hod. informatiky od 5.-9. třídy
  - posílená dotace matematiky
	 	 -	třídy	s	24	žáky,	na	jazyk	a	informatiku	je	třída	rozdělena	na	poloviny
	 	 -	výuku	podle	učebnic	pro	víceletá	gymnázia
		 	 -	úzká	spolupráce	s	gymnáziem	Kpt.	Jaroše
  - vysoké	procento	žáků	přijatých	na	gymnázia: 
	 	 		osmiletá	63%,	šestiletá	71%,	čtyřletá	100%
	 	 -	zapojení	žáků	do	státních	i	mezinárodních	soutěží
	 	 -	spolupráce	s	Mensou	ČR
Pokud	máte	zájem	o	další	rozvoj	osobnosti	Vašeho	dítěte	v	odpovídajícím	kolektivu	vrstevníků,	zašlete	
vyplněnou	přihlášku	na	adresu	ZŠ	Sirotkova	36,	Brno	616	00.	Přijímací	řízení	se	koná	11. května 2011 v 800 hod. 
Přijďte	se	podívat	do	školy	v	Den	otevřených	dveří	pro	tyto	žáky	27.4. od 14.00 do 18.00 hod. Přihlášky a další 
informace jsou	k	dispozici	v	budově	školy	nebo	na naší webové stránce www.zssirotkova.cz 
Informace	podáme	také	na	tel.	čísle	541211945.
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Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se pár nadšenců 

rozhodlo před časem ztvárňovat pří-
slušníky četnictva a za svou domovskou 
stanici si vybrali Jehnice, rád bych vás 
seznámil s historií tohoto sboru a též se 
současností vaší-naší stanice.

V roce 1754 zřídila k posílení bez-
pečnosti v hlavním městě Rakouska - 
Vídni císařovna Marie Terezie úřad po-
licejních komisařů. Vzhledem k tomu, 
že se tato instituce osvědčila, přistoupi-
lo se ke ustanovení policejních ředitel-
ství i v jiných městech mocnářství. Na 
území pozdějšího Československa tomu 
tak bylo v Praze, Brně a Bratislavě. 
Zároveň byly zřízeny též čtyři četnické 
pluky, v Brně s číslem 3.

Vzhledem k tomu, že trestné činy se 
páchaly pochopitelně nejen ve městech, 
ale také na venkově, byla svěřena vý-
konná policejní moc v roce 1864 obcím. 
Tyto na své útraty zřizovaly post obec-
ního strážníka, obvykle funkci vykoná-
vali vysloužilí vojáci.

Jednalo se o osoby starší, s velmi 
neurčitými pravomocemi, které byly 
využívány krom „policejních“ úkonů též 
například k odklízení sněhu, opravám 
obecních cest a jiným záležitostem, kte-

ré měly s bezpečnostní problematikou 
málo společného.

Tohoto nedostatku si byli vědomi i ve 
Vídni a tak 
bylo rozhod-
nuto z důvo-
dů rychlej-
šího stíhání 
pachatelů 
zřizovat ve 
spádových 
obcích tzv. 
četnické 
stanice. Pro 
sever Brna 
to byla vedle 
jiných i čet-
nická stanice 
v Jehnicích. 
Sídlila 
v domě číslo 
1a na součas-
né Blanenské 
ulici. V roce 
1924 se pak 
přestěhovala 
o kousek 
dál, na 
Blanenskou 8. 
Od počátku 
v ní sloužili 
tři četníci 
a velitel. 
V období 
první re-
publiky se 

osazenstvo rozrostlo ještě o jednoho 
četníka. Její rajon sestával ze samot-
ných Jehnic, dále pak z obcí Ořešín, 
Lelekovice, Česká a zasahoval i do lesů 
kolem Vranova, Útěchova, Ivanovic 
a Řečkovic. Četníci konali tzv. po-
chůzkovou službu, což znamenalo 
obejít jmenované obce, samoty, želez-
niční zastávky a jiné důležité budovy. 
Obchůzka měla být prováděna různými 
cestami a směry, aby si případní pa-
chatelé nemohli být jisti dobou, kdy 
je četník může přistihnout při činu. 
Jehničtí četníci měli také spolupracovat 
se sousedními četnickými stanicemi, 
v našem případě stanicemi Kuřím, 
Adamov, Lipůvka a policejní strážnicí 
v Řečkovicích. Četník, který zrovna 
nebyl na obchůzce a byl ve službě, setr-
vával na stanici a vypracovával hlášení, 
případně se vzdělával v kriminalistické 
literatuře. Čtyřikrát do roka na stanici 
přišla kontrola ze Zemského četnic-
kého velitelství. Spočívala v přezkou-
šení z paragrafů, pořadovém cvičení 
s puškou a předvedení šermu bodákem. 
Zároveň se vyřídily prosby a stížnosti 
četníků. Ke cti četníků z Jehnic slouží, 
že si až na drobnosti, nikdy na nic ne-
stěžovali.

Služba na četnické stanici v Jehnicích 
patřila k těm klidnějším. Málokdy 
rozčeřila poklidnou hladinu života 
obce nějaká závažnější událost. Ovšem 
i takové se staly. Jehničtí četníci vyšet-
řovali například vyloupení ohnivzdorné 

kompletní četnická stanice Jehnice s malým kolegou - hody 2010

dobový záznam o cvičení mužstva
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pokladny na nádraží v České, fingované 
vloupání do prodejny Vzájemnost-Včela 
v Jehnicích a též sebevraždy a vraždu. 
V těchto vážnějších případech však 
vždy pracovali s četnickou pátrací sta-
nicí v Brně a psovody z četnické stanice 
v Adamově. Jejich hlavní povinností 
bylo zajistit místo činu do příjezdu vy-
šetřovatelů a poté obstarat službu po-
řádkovou a poradní. V těžkých dobách 
republiky, v roce 1938, byl za mobili-
zace též jeden z jehnických příslušníků 
odvelen k polnímu četnictvu.

Doba protektorátu přinesla do Jehnic 
další starosti. K náplni přehlídek na 
stanici přibyla i kontrola uskladnění 
plynových masek a znalosti německé-
ho jazyka. Ze závažnějších zákroků 
za války je nutné jmenovat zátah na 
vraha dvou bulharských zahradníků 
z Řečkovic. Pachatel prchal do jehnic-
kých lesů, kde již však byla připravena 
rojnice z četnictva a místních obyvatel. 
Při nastalé přestřelce u jehnického ná-
draží byl bohužel jeden místní občan 
zabit. Pachatel sám pak byl zastřelen 
četníky na cestě k pivovaru.

V roce 1944 bylo nařízeno opevnění 

četnické stanice z důvodu možných 
přepadů partyzány, ovšem k tomu 
v Jehnicích, na rozdíl od blízké 
Lipůvky, nedošlo. V roce 1945 bylo 
četnictvo jako takové zrušeno a zřízen 
místo něj Sbor národní bezpečnosti.

A nyní k současnosti. Klub vojenské 
historie Hraničářský pluk 19 se již přes 
patnáct let pohybuje na poli tzv. živé 
historie a má na třicet členů. V ukáz-
kách pro diváky zpodobňuje příslušníky 
armády první československé republi-
ky, sovětské armády za druhé světové 
války, ruské a rakouské armády z první 
světové války. Před dvěma lety jsme se 
rozhodli ztvárnit též složku četnickou. 
Tři noví četníci ovšem potřebovali 
i svou stanici. Vzhledem k našemu 
bydlišti bylo rozhodnuto, že zvolíme 
stanici jehnickou. Naší první akcí v čet-
nických uniformách bylo vztyčení kříže 
na památku padlého příslušníka Stráže 
obrany státu strážmistra Vladimíra 
Zásměty u Vranovské Vsi. Následovaly 
další události, u kterých se vyskytovali 
novodobí četníci z Jehnic. Stáli jsme 
čestnou stráž při odhalení pomníku 
prezidenta Edvarda Beneše v Brně, byli 
jsme na slavnostním koncertu k 65. 

výročí ukončení druhé světové války 
i jinde. V loňském roce jsme se poprvé 
oficiálně účastnili akce v Jehnicích a to 
na hodech, kde jsme doprovázeli prů-
vod stárků.

Cílem jehnických četníků je nejen 
rozšiřovat povědomost o naší nedávné 
historii, ale i propagovat dobré jméno 
Jehnic na všech akcích, na kterých se 
budeme účastnit.

Josef Schlesinger

Stíny nad Jehnicemi
Pro dokreslení článku o četnické 

stanici Jehnice jsme z kroniky a novin 
vybrali některé události, které ve své 
době vzrušovaly jehnickou veřejnost, 
a při nichž jehničtí četníci konali 
svou službu. V jednotlivých číslech 
Jehnických listů letošního roku bude-
me naše čtenáře seznamovat s příběhy, 
které jsou dokladem lidského selhání, 
nešťastných událostí, ale i lidské sta-
tečnosti. U většiny kauz jehničtí četníci 
provedli prvotní zajištění místa činu 
před příjezdem kriminalistů z Brna 
a poté bylo jejich hlavním úkolem 
odhánění různých zvědavců, kteří by 
mařili vyšetřování. Rozhodli jsme se, 
že u místních občanů budeme příjmení 
uvádět pouze iniciálou.

Vojenský zběh a vrah 
Ondřej Komendar

Vojín 10. pěšího pluku v Brně Ondřej 
Komendar, se narodil 8. prosince 1915 
v obci Buština, okres Tkačevo na 
Podkarpatské Rusi. Byl řeckokatolického 
náboženství, svobodný a v Brně vykoná-
val vojenskou službu. Ve středu 4. ledna 
1939 odpoledne uprchl z hlídky od svého 
útvaru. Již v podvečer se vloupal do dom-
ku rolníka Pazourka v Bohunicích, kde 
ukradl čepici, svetr a zimník. Pazourek 
však krádež brzy objevil a běžel pro míst-
ního strážníka Josefa Kubíčka. Společně 
se vydali zpět k domku a na cestě se 
střetli s Komendarem. Zatím ještě 
Komendarovi hrozil jen malý trest za 
dezerci v míru, ale voják okamžitě použil 
svou vojenskou pušku a postřelil Kubíčka 
do nohy. Po cestě přibíhal další muž, 
shodou okolností také strážník, Josef 
Šoustal, který byl v civilu. Komendar po 
něm opět vystřelil, ale strážník se vrhl 
k zemi a tak zůstal nezraněn. Zběhovi 
se v nastalé tmě podařilo uprchnout. Na 
místo okamžitě přijelo přepadací oddě-
lení brněnského policejního ředitelství 
a obklíčilo celé okolí Bohunic. V pisárec-
kých lesích bylo mnoho sněhu, procháze-
lo zde mnoho lidí, takže stopy zběha bylo 
těžko identifikovat. Podařilo se zjistit, 
že se Komendar v Bohunicích vyptával 

před zvoničkou v Jehnicich - ostatky 2011
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na odjezd vlaku z Brna do Slavkova. Zde 
měl totiž milenku, ke které už předtím 
několikrát od útvaru utekl. K ránu po-
licie našla pohozenou Komendarovu 
vojenskou blůzu, takže se nyní vědělo, že 
už má část oblečení civilní, ale zůstávají 
mu vojenské boty, ovinovačky a kalhoty. 
Krajem projížděly také vojenské hlídky, 
pátrali zkušení kriminální úředníci, uni-
formovaní strážníci, ale pátrání zůstávalo 
bezvýsledné. Další stopa se objevila až 
v pátek 6. ledna, když byla nahláše-
na střelba po lidech v Bílovicích nad 
Svitavou. Komendar se totiž dobýval do 
trampské chaty, lidé jej vyrušili a on opět 
bez váhání začal střílet, naštěstí nikoho 
nezasáhl. Bylo jasné, že v nedostatečném 
oblečení v zimě se bude muset Komenda 
přiblížit k lidským obydlím.

V sobotu 7. ledna 1939 ráno přišel 
k bulharskému zahradníkovi Angelo 
Ivanovovi, který měl zelinářskou zahradu 

mezi Řečkovicemi a Mokrou Horou, 
neznámý muž. Žádal jej, aby mu poskytl 
útulek v zahradní boudě. Zahradník se 
bál, neodmítl jej, ale v poledne ozná-
mil nevítanou návštěvu na strážnici 
v Řečkovicích. Do Ivanovovy zahrady 
se vydal kolem 13. hodiny policejní pra-
porčík Hynek Viktorin (* 1. února 1897) 
. V neznámém muži poznal hledaného 
zběha. Ten se s ním pustil do zápasu, 
postřelil Viktorina na ruce a nakonec 
mu vpálil ránu do břicha. Těžce zraně-
ného strážníka ještě bil pažbou pušky do 
hlavy. Nakonec mu sebral jeho služební 
zbraň a prchal. Tentokrát však, jak si 
pochvaloval dobový tisk, pomohli obě-
taví civilisté. Nejdříve bankovní úředník 
J. Prokeš, který viděl zápas obou mužů 
z okna své vilky, telefonicky volal stráž-
nici, poté druhý civilista, šestadvacetiletý 
soustružník ve Zbrojovce Jaroslav Slezák 
z Řečkovic zběha pronásledoval. Mezitím 

z Brna přijelo čtyřicet strážníků, kteří se 
rozdělili do hlídek a vydali se směrem 
k Jehnicím. Když hlídka velitele poru-
číka Černého se strážníky Vybíralem 
a Krčkem sestupovala úvozem od jehnic-
kého pivovaru směrem k tišnovské dráze, 
zaslechla výkřik a v zápětí výstřel. Na 
zemi ležel zakrvácený Slezák, Komendar 
na něm klečel a bil jej pažbou do hlavy. 
Komendar, když viděl přibíhající hlíd-
ku, vystřelil další tři rány, pak se dal na 
útěk, ale byl zastřelen. Těžce zraněného 
Jaroslava Slezáka odvezla záchranná 
stanice do úrazové nemocnice, kde se jej 
podařilo zachránit.

Na následky zranění ještě v sobotu, 
krátce po převozu do vojenské nemocni-
ce, strážník Hynek Viktorin zemřel. Jeho 
pohřeb se konal v úterý 10. ledna 1939 
v Brně – Židenicích, kde rodina bydlela. 
Pohřeb byl velkolepý, protože brněnští 
policisté pohřbívali po více než deseti 
letech svého příslušníka, který zemřel při 
výkonu služby. Po bohoslužbách v zá-
brdovickém kostele se seřadil smuteční 
průvod, jehož čelo tvořilo na pět set br-
něnských strážníků. Za nimi šli četníci 
a vězeňští dozorci, jak poznamenal do-
bový tisk, „lidé, jejichž životním údělem 
je boj se špatnými lidmi“. Za rakví ná-
sledovaly stovky smutečních hostů, ulice, 
kterými průvod procházel, lemovaly další 
tisíce lidí. Na hřbitově v Brně-Židenicích 
nad hrobem, u něhož stálo čestnou stráž 
šest nejbližších Viktorinových kamarádů 
a šest československých dobrovolců, pro-
mluvili kromě kněze vládní policejní rada 
Sobotka, velitel brněnské uniformované 
stráže Jan Mahovský a další smuteční 
řečníci. Oceňovali ve svých slovech život 
statečného policisty, poctivého člově-
ka i dobrého Čecha. Hynek Viktorin 
odešel ihned po příchodu z bojišť první 
světové války dobrovolně na Slovensko. 
Po návratu do Brna se přihlásil k policii. 
A když se nad Československem začala 
stahovat mračna, přihlásil se ke službě 
v pohraničí. Sloužil ve Svitavách, zažil 
události roku 1938, ale šťastně se vrátil 
domů. Zvláště emotivně zapůsobila slova 
vládního rady Sobotky, jimiž se obrátil 
na vdovu se dvěma sirotky: „Vím, že ani 
nejkrásnější řeči nezmírní vaši bolest. 
Ale slibuji vám jménem brněnského po-
licejního ředitelství, že se budeme starat, 
aby tíha odchodu vašeho manžela ne-
padla na vás drtivě i po stránce hmotné. 
Nechceme vám tu slibovat, ale chceme 
dokázat své odhodlání činy.“ Brněnští 
strážníci vybrali mezi sebou několik tisíc 
korun, které rozdělili mezi děti zemře-
lého, ale přispěli finanční částkou také 
postřelenému strážníkovi Kubíčkovi 
a zraněnému Slezákovi jako ocenění, že 
svou odvahou zachránili možná život 
některému z dalších strážníků.

Miroslava Menšíková

kopie úředního dokumentu
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Vodácký	oddíl	KTL	Brno
Klub	turistů	a	lyžařů,	Údolní	31,	602	
00	Brno

Reg.	oddíl	Českého	svazu	kanoistů	VT-ČSTV
Odbor	Klubu	českých	turistů	111016	JMO

http://www.kacata.cz

JIhLaVa	2	011
pouštění	vody	-	možnost		splutí	pro	veřejnost

Se správou vodního díla bylo dohodnuto nadlepšení vodního stavu na řece Jihlavě z vyrovnávací nádrže Mohelno 
v roce 2011  v následujících termínech:

jarní období:      podzimní období:
  5. 6. 2011 neděle   8,30 - 11,00     3. 9. 2011 sobota   8,30 - 11,00
11. 6. 2011 sobota   8,30 - 11,00   10. 9. 2011 sobota   8,30 - 11,00
19. 6. 2011 neděle   8,30 - 11,00   18. 9. 2011 neděle   8,30 - 11,00
Průtok vždy 12-15 m3/sec
Příjezd vozidel pod hráz přehrady není dovolen !!!
Splutí je možno zahájit od mostu Mohelno - Dukovany
Oficielní tábořiště je v blízkosti mostu. 
VD Dalešice nám sdělilo, že akce mohou proběhnout  pouze za příznivých hydrologických podmínek.
Pouštění vody zajišťuje: Vodácký oddíl KTL Brno KáČaTa
Informace: Tomáš Bojda, bojdatomas@volny.cz , tel.: 602 839 780, www.kacata.cz
Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách  www.kacata.cz  zda nedošlo ke změnám 
v termínech pouštění vody!



Program ZOO Brno 
duben 2011:

JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO
9. 4. 2011, od 13.00 hodin
Tradiční otevírání zoo po zimě 

za doprovodu živé kapely. Kromě 
bohatého kulturního programu bude pro 
návštěvníky připravena jízda na ponících 
a komentované krmení u vybraných 
expozic. Bude také vyhlášena nová 
kampaň EAZA - Kampaň na záchranu 
velkých primátů.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO

- 25. 4. 2011, 13.00 - 16.00 hodin
Pro návštěvníky z řad dětí bude při-

pravena ukázka velikonočních mláďat 
a soutěžní stezka. 

Otevírací doba ZOO:
listopad - únor  9.00 – 16.00 hod 
březen a říjen  9.00 – 17.00 hod 
duben - září  9.00 – 18.00 hod

Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz
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Příloha 12× ročně. Číslo 3 vydáno dne 31. 3. 2011 v Brně. Sazba a tisk Ing. Zdeněk Novotný. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

MALBY 14 Kč/m2, 
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!


