
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2018 
PŘEJE ZASTUPITELSTVO A PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI  

BRNO-JEHNICE A REDAKCE JEHNICKÝCH LISTŮ

Obrázky v tomto čísle malovaly děti naší základní školy

Vánoční strom

DUB V BABÍCH DOLECH
Hledám svá slova na úpatí skal
a myšlenky své na temenech hor,
byť psancem jsem se za ta léta stal
a zůstal mi jen lesních ptáků sbor.

Staccato datlů a houkání sov,
den a noc střídá slunce jasná tvář,
co v srdci cítíš – není třeba slov,
neznáš-li pravdu, bude z tebe lhář. 

Hluboké lesy a skalních stěn stín,
pěšiny ztichlé podél potoků,
pln nostalgie mlčí starý mlýn,
kůň nedostane pytel obroku.

Kvetoucí louky, jižních strání klín
prozářen sluncem zve tě v náruč svou
a na těch stráních neroste jen blín,
stráň nevítá tě s tváří kamennou,

jak lidské masky na ulicích měst,
jak paragrafy směšné zločincům,
ukazatele na rozcestích cest,
co přivedou tě trapným ke koncům.

Koruna dubu ptačí hnízdo v ní
a kolem něho posed ve větvích,
jak je to dávno, o tom se jen sní,
před léty dozněl přátel tichý smích.

Oblaka bílá, co je pravdy v nich,
co sveřeposti ve tváři ghetta,
je to zákonem, či cest postranních,
těch vyvolených k řízení světa?

Hledám svá slova na úpatí skal
a myšlenky ať nese mračen chór,
byť psancem jsem pro tento svět se stal
a zůstal mi jen uzlík metafor.

Karel Stránský

Gratulujeme
V prosinci oslavilo své narozeniny 
dalších pět našich spoluobčanů. Jménem 
celé obce srdečně blahopřejeme všem 
k životním jubileům a přejeme hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

100 let republiky

Příští rok si připomene-
me sté výročí vzniku naší 
republiky. Toto výročí 
chceme i v naší městské 
části vzpomenout. Jedna 
z možností by mohla být 
i vysazení našeho ná-
rodního stromu – lípy na 
vhodné místo. Obracíme 
se proto na všechny 
občany o pomoc s vyti-
pováním tohoto místa. 
Svoje návrhy směřujte na 
úřad městské části. Pokud 
by se u někoho z vás 
našly jakékoli historické 
materiály vážící se ke 
vzniku republiky s vazbou 

V pondělí 4. 12. 
v podvečer pro-
běhlo na náměstí 
3. května tradiční 
slavnostní rozsvě-
cení vánočního 
stromu s kulturním 
programem žáků 
naší základní školy. 
Akce vyvrcho-
lila slavnostním 
ohňostrojem, 
který připomenul 
725. výročí první 
písemné zmínky 
o Jehnicích.

na Jehnice, prosíme 
o jejich zapůjčení pro 
zpracování k uveřejnění 
v Jehnických listech.

Redakce 
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Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 22. 11. 2017 proběhlo 219. zase-
dání zastupitelstva
- na ÚMČ Brno-Jehnice volal pan 
Vaňha, který žádá ZMČ  
Brno-Jehnice o zvážení, zda by bylo 
možno na území MČ Brno-Jehnice 
vysadit český národní strom LÍPU 
ke stému výročí založení ČSR. 
Navrhuje, aby byla výzva uveřejněna 
v Jehnických listech, kde by byla 
občanům dána možnost vyjádřit se 
k místu její výsadby. Zastupitelstvo 
městské části nemá námitky k výsad-
bě lípy k výročí 100 let založení ČSR 
a pověřuje redakční radu uveřejněním 
výzvy v Jehnických listech.
- starosta seznámil zastupitele s jed-
náním na Radě města Brna týkající se 
změny územního plánu města Brna 
na rozšíření výstavby na pozemcích 
při ul. Blanenská naproti ZŠ a MŠ 
Brno-Jehnice.
- starosta seznámil s pokračujícím 
jednáním o výstavbě bytů v bývalém 
pivovaru v Jehnicích, kdy stavebník 
sdělil, že se vrátí k původnímu 
záměru výstavby DPS v objektu A2.
- zastupitelstvo doporučuje prodat 
část p.č. 520/4 o výměře 1 m2 a část 
p.č. 520/1 o výměře část A 1 039 m2 
a část B 45 m2  vše v k.ú. Jehnice 
do majetku žadatele společnosti 
ARTIKL, s.r.o.
- zastupitelstvo projednalo stanovisko, 
zda MČ Brno-Jehnice požaduje, 
aby Rada města Brna vyhlásila 
konkurzní řízení a odvolala ředitele 
Základní školy a mateřské školy Brno, 
Blanenská 1, příspěvková organizace 
z důvodu, že dne 31. 7. 2018 uplyne 
jeho šestileté období výkonu práce na 
pracovním místě ředitele, a přesouvá 
tento bod na příští jednání zastupi-
telstva, kdy obdrží stanovisko školské 
rady, zda tato požaduje vyhlášení kon-
kurzního řízení a odvolání ředitele.
- zastupitelstvo nemá námitek 
k žádosti a souhlasí se záměrem 
Ing. Jiřího Lorenčíka vybudovat na 
p.č. 786/45 k.ú. Jehnice zahradní 
domek s garáží.
- zastupitelstvo projednalo OZV 
č. 12/2011 o regulaci veřejné produk-
ce hudby v pohostinských zařízeních 

a restauračních zahrádkách za účelem 
zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku a NESTANOVUJE 
místa, na kterých lze v pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrád-
kách veřejnou produkci hudby 
vykonávat pouze v určeném čase.
- zastupitelstvo projednalo OZV 
o nočním klidu – stanovení akcí 
a termínů, kdy bude odlišná doba 
nočního klidu, a navrhuje stanovení 
výjimky z doby nočního klidu  
v roce 2018 následovně: Jehnické 
hody: 7. 9. 2018 do 24.00 hod. 
a 8. 9. 2018 od 22.00 hod. 
do 9. 9. 2018 do 02.00 hod.  
Akce se koná na náměstí 3. května 
v Brně-Jehnicích. Hlučná činnost se 
může dotknout i městské části  
Brno-Ořešín, který vzal konání 
Jehnických hodů 2018 na vědomí 
a zahrnul je do omezení v roce 2018.
- zastupitelstvo požaduje zpra-
cování a zahrnutí investičního 
záměru na opravu komunikace na 
ul. Tumaňanova do rozpočtu města 
Brna.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
Projednání žádosti VSK Univerzita 
Brno o možnosti využití parkoviště 
a dalších veřejných prostranství 
v okolí budovy ZŠ a MŠ Blanenská 1, 
Brno pro zajištění sportovní akce 
pro děti i dospělé 
konané dne 17. listopadu 
2017 a usneslo se, že 
se nebude žádostí 
zabývat s ohledem na 
pozdní podání ze strany 
žadatele.
- zastupitelstvo 
projednalo žádost VSK 
Univerzita Brno o pod-
poru sportovní akce Běh 
o pohár Jehnic – Běh 
17. listopadu konanou 
dne 17. 11. 2017 a usneslo 
se, že finančně nepod-
poří tuto akci z důvodu 
pozdního podání 
žádosti.
- zastupitelstvo 
projednalo žádost ZŠ 
a MŠ Blanenská 1, Brno 
o navýšení rozpočtu 
o částku 196 043,- Kč na 
dofinancování provozu 

MŠ v roce 2017 a přesouvá tento 
bod na příští jednání zastupitelstva 
a pověřuje tajemníka a účetní 
úřadu, aby ve spolupráci s ředitelem 
školy a účetní školy provedli vnitřní 
kontrolu, z čeho se skládá vyúčtování 
energií předložené zastupitelstvu.
- zastupitelstvo projednalo nabídky 
na zimní úklid v MČ Brno-Jehnice. 
Nabídky se projednaly z důvodu po-
žadavku společnosti Elitbau, s.r.o., na 
uzavření smlouvy o dílo na dobu pěti 
let a nové ceny od společnosti Dvořák 
comte, a.s., která nemá podmínku 
uzavřít smlouvu na dobu pěti let. 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku spo-
lečnosti Dvořák comte, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6/2017.
- zastupitelstvo projednalo návrh 
rozpočtu na rok 2018. Byly podány 
dva protinávrhy od Dr. Rinchenbacha 
a Ing. Hudce. Zastupitelstvo souhlasí 
se zveřejněním návrhu rozpočtu 
ve variantě tak, jak byl předložen 
Dr. Rinchenbachem.
- zastupitelstvo projednalo cenovou 
nabídku a smlouvu o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace pro 
provedení stavby – oprava střešního 
pláště ZŠ Jehnice od společnosti 
RKNT expertní kancelář s.r.o. 
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střediscích probíhat inventury, proto 
nebudou v provozu.
Stejně jako každý rok i letos společ-
nost SAKO zajistí odvoz odstrojených 
vánočních stromků. Občané města 
Brna mají hned několik možností, 
kam stromek odevzdat. Buď využijí 
kterékoliv sběrné středisko odpadu, 
nebo ho mohou odložit na vyhrazená 
stanoviště, která zřizují některé měst-
ské části. Další možností je nechat 
stromek ležet na stálém stanovišti 

svozu směsného komunálního odpa-
du, tedy u černých popelnic. Pokud je 
průměr kmene větší než 5 cm, měli by 
občané stromek rozřezat přibližně na 
metrové kusy. Lisovací lopata pope-
lářského vozu totiž není schopna silné 
a dlouhé kmeny stromků zpracovat 
a mohlo by dojít k poruše lisovacího 
zařízení na vozidle.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace 

SAKO Brno, a.s.

Medová snídaně v mateřské 
škole
Dne 28. 11. 2017 proběhla v mateřské 
škole medová snídaně. Jedná se 
o projekt Ministerstva zemědělství. 
Děti dostaly v rámci projektu 
přímo ve třídách k snídani chléb 
s máslem, medem a jablkem. Během 
snídaně absolvovaly zábavně-naučnou 
přednášku o medu, včelařství, o životě 
včel a o procesu tvorby medu a jeho 
významu. Přednáška se dětem moc 
líbila a na závěr všechny dostaly malý 
dárek.

Mgr. Petra Havlová

SAKO se o odpad postará 
i o Vánocích, vánoční stromky 
do popelnice nepatří

Společnost SAKO Brno se o svoz 
směsného a tříděného odpadu postará 
i během vánočních a novoročních 
svátků. Svážení odpadu v tomto 
období bude probíhat podle běžného 
harmonogramu, jedinou změnou 
bude přesun svozu z pondělí 1. ledna 
na úterý 2. ledna a dále vždy posun 

o jeden den. V praxi to znamená, 
že pondělní odvoz bude nahrazen 
v úterý, úterní ve středu atd.
Provozní doba brněnských sběrných 
středisek bude na konci roku omezena 
jen minimálně. Uzavřená budou 
pouze o státních svátcích, tedy 24. až 
26. prosince a 1. ledna. Navíc v neděli 
31. prosince budou na všech sběrných 

za částku 151 600,- Kč a pověřuje 
starostu projednáním nového návrhu 
smlouvy o dílo s upřesněným před-
mětem plnění a přesouvá tento bod na 
příští jednání zastupitelstva.
- zastupitelstvo jmenuje dva 
zástupce do školské rady při ZŠ 
a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice a to: 
MUDr. Oto Rinchenbach a Václav 
Šicha, z důvodu končícího funkčního 
období školské rady.
- zastupitelstvo pověřuje starostu 
zpracováním žádosti za MČ  
Brno-Jehnice, aby finanční prostřed-
ky, které MČ Brno-Jehnice obdržela 
na projektovou dokumentaci na akci 
„Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ a ne-
dočerpala, na radu a zastupitelstvo 
města Brna o ponechání v rozpočtu 
městské části Brno- Jehnice v roce 
2018, kdy tyto finanční prostředky 
budou využity na zahájení prací na 
rozšíření hřbitova v Brně-Jehnicích.
Další jednání zastupitelstva se konalo 
20. 12. 2017 v prostorách jídelny ZŠ 
a MŠ Blanenská 1. Před jednáním 
zastupitelstva proběhlo veřejné 
shromáždění občanů od 18.00 hod. 
v jídelně ZŠ a MŠ Blanenská 1 
Jehnice.

Závod těch nejmladších

17. 11. se tradičně konal 
další ročník BĚHU 
O POHÁR JEHNIC – BĚH 
17. LISTOPADU, který byl opět 
součástí Brněnského běžeckého 
poháru. Letošního ročníku se 
zúčastnilo za celkem příznivého 
počasí 1066 sportovců.
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JEDNOU VENKU 
PŘI SETMĚNÍ…

…děti v strašidla se mění. 
Nejinak tomu bylo na naší škole 

31. 10. Ve strašidla se nezměnily jen 
děti, ale i učitelé. Na Halloween si 
základní škola ve spolupráci s druži-
nou připravila „Halloweenskou noc“. 
Prvním úkolem bylo přijít v masce, to 
děti splnily na jedničku. Následoval 
program ve třídách – dlabání a vy-
řezávání dýní, vyrábění, malování, 
hraní her, pochutnávání si na dob-
rotách, které žáci přinesli z domova, 
a v neposlední řadě soutěž o nejhezčí 
masku. Mezitím žáci pátých tříd se 
svými třídními učitelkami nachystali 
stezku odvahy. Po setmění se na ni 
jako první vypravili prvňáčci. Ti od-
mítli jít všichni společně a statečně se 

vydali na trasu v menších skupinách. 
Postupně stezkou prošly všechny třídy 
a ve škole je čekal diplom, sladká 
a nakonec i slaná odměna – PIZZA 
z pizzerie ZAKKI. 

Vystoupení pod vedením paní učitelky D. Kovářové

Páťáci si dodávají odvahu před stezkou odvahy

Děkujeme všem rodičům za 
přinesené dýně a občerstvení pro 
děti. Halloween se nám všem velmi 
líbil a těšíme se na další akce, které 
společně uskutečníme.

Mgr. Petra Fusíková

NAŠE TŘÍDNÍ JE 
MIMOZEMŠŤAN!

To si občas řekne snad každý 
žák (nejen) naší školy. A kdo přišel 
1. 12. na ZŠ v Jehnicích, zjistil, že 
tato možnost už napadla i někoho 
z dospělých – autora knih pro děti 
Jiřího Šanderu. Ten byl pozván žáky 

a učitelkami kroužku Čtenářský klub 
na besedu.

Jiří Šandera za námi přijel z Milonic 
(okres Blansko), a jak nám prozradil, 
začal psát knihy poté, kdy si jeho syn 
přinesl z mateřské školy knihu a jemu 
nepřišla dostatečně poutavá. Prohlásil 
tehdy: „Než bych měl toto číst, raději 
ti napíšu něco sám.“ Díky tomu jsme 
s ním mohli strávit příjemný čas.

Na besedu nepřišly pouze děti, ale 
i jejich rodiče a prarodiče. Autor nám 
nejenom četl ze svých knih, ale také 
nám povídal, jak vzniká kniha – od 
nápadu přes tiskárnu až po prodej. 
V průběhu celého setkání zapojoval 
děti, ptal se na jejich názory, nápady 
či zkušenosti.

Besedu s autorem Čtenářský klub 
pojal také jako den otevřených dveří, 
na který pro návštěvníky členové 
klubu připravili občerstvení. Celá 
akce byla završena prodejem knih 

Jiří Šandera
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a autogramiádou. Autor napsal každé-
mu zájemci do knihy osobní věnování, 
což byla milá tečka za příjemným 
večerem. 

Mgr. Petra Fusíková

Pozn. Čtenářský klub funguje na 
základě projektu „Zlepšení kvality 
vzdělávání na základní a mateřské 
škole Brno“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/
0.0/16_022/0002789“, financovaného 
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Na stole leží věnec z chvojí
a čtyři svíčky na něm stojí.
Až zapálíme poslední,
do Vánoc bude jen pár dní. 

(Vinduška J., Kukal P.:  
Hovory a hrátky se zvyky a svátky,  

Portál, Praha 2010)

V pátek 24. 11., tedy přesně měsíc 
před Štědrým dnem, uspořádali  
učitelé ZŠ, vychovatelky z dru-
žiny a ostatní zaměstnanci školy 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Celý večer zahájili žáci  
3. a 5. třídy sborovým zpěvem  
vánočních koled pod vede-
ním Mgr. Ireny Vašíčkové 
a Mgr. Veroniky Sedlákové. Na 
pomyslném pódiu je vystřídali žáci 
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, kteří pod 
vedením Mgr. Dagmar Kovářové 
zahráli na flétničky. 

Po tomto milém úvodu mohlo začít 
samotné tvoření. Bylo připraveno 
10 různých námětů na tvoření, které 
si mohli návštěvníci zkusit vyrobit. 
Někteří si odnesli svícny, jiní přáníčka 
či ozdoby k zavěšení.  
Ti nejšikovnější si odnášeli výrobků 
několik. 

Během celého tvoření si účastníci 
mohli zakoupit občerstvení, které pro 
ně připravili zaměstnanci školy.  
Díky štědrému daru pana Michala 
Hrnčíře jsme mohli ochutnat vynika-
jící svařené víno. 

Celá akce byla velmi vydařená, 
a i když byl oficiální konec stanoven 
na 19.00 hod., málokomu se chtělo 
domů. Mnohokrát děkujeme těm, 
kteří se podíleli na organizaci, ale také 
všem rodičům, prarodičům a dětem, 

kteří se tvoření zúčastnili a tím 
naši školu, její děti i zaměstnance 
podpořili. 

Mgr. Petra Fusíková

Přejeme všem krásné prožití 
adventního času, klidné svátky 
vánoční a do roku 2018 plno úspěchů, 
štěstí a zdraví.

Za všechny zaměstnance MŠ a ZŠ 
Mgr. Petr Kotyza, ředitel školy

Srdce s láskou darované

V rámci projektu „Srdce s láskou 
darované“ nacvičily děti z mateřské 
školy ze třídy Berušek vánoční 
hudební pásmo, které společně 
předvedly v domově pro seniory. 
V rámci posilování mezigeneračních 
vztahů jsme se na tento vánoční 

koncert dlouho připravovali.  
S dětmi jsme se zamysleli nad 
tím, komu bychom mohli darovat 
vyrobené srdce a proč.  
Volba padla na babičky a dědečky 
z Domova Naděje.  
Děti nazdobily perníková srdce 
a s pomocí krepového papíru další 
velké srdíčko, které slavnostně po 
skončení hudebního pásma předaly. 
Cílem byla podpora tradičních 
lidských hodnot, jako jsou láska, 
přátelství, rodina či vzájemná úcta. 
Nechyběla i radost z vlastnoručně 
vyrobených výrobků a především 
radost z darování.  
Dopoledne strávené se seniory 
se nám velmi vydařilo a líbilo.  
Již teď se těšíme na další spolupráci.

Kateřina Mikešková
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Škoda Popular – z Jehnic  
až na Sicílii

Vážení čtenáři, dostaly se mně do 
rukou různé informace o vozidle, 
které bylo v majetku rodiny Havlásků. 
Myslím, že nejsou nezajímavé, 
a proto bych se o ně s vámi podělil.

Jedná se o Škodu Popular, dle tech-
nického průkazu vystaveného v roce 
1947, vyrobenou v roce 1937. Prvním 
majitelem zapsaným v technickém 
průkaze byl Prof. MUDr. Ludvík 
Havlásek, DrSc., který vůz dle 
vyprávění mojí maminky zakoupil 
napůl s mým dědečkem Františkem 
Matějů. Dalšími majiteli pak byli 
Adolf Havlásek a Pavel Havlásek, 
který pak vůz prodal panu Giannimu 
Tannorella do Itálie. Opět dle 
vyprávění nebyl v té době vůz již 

zrovna v kondici – podlahou byl vidět 
ubíhající asfalt a dveře byly přivázány 
provazem. Nicméně novému majiteli 
se zamlouval.

Zde předkládám překlad dopisu od 
nynějšího majitele.

Automobil Škoda Popular se dostal 
do mého vlastnictví dne 20. 8. 1979, 
a to díky kolegyni Heleně, se kterou 
jsem pracoval v Zahraničním vysílání 
Rádia Praha. Helenin bratranec Pavel 
Havlásek z Jehnic vlastnil Škodu 
Popular a chtěl ji prodat. Zajel jsem 

z Prahy do Brna, abych 
se na auto podíval. Vůz 
už měl svoje roky, ale 
mně se líbil. Pavel mi 
vysvětlil pár detailů, 
např. jak uvést auto 
do chodu: bylo třeba 
nastartovat manuálně 
klikou!

Dohodli jsme se 
na ceně, zaplatil jsem 
1 000 Kčs a auto bylo 
moje. Vyjel jsem z Brna 
kolem 9. večer a dorazil 
do Prahy asi ve 3 ráno. 
Vozidlo jelo maximální 
rychlostí 60 km/hod. 
V Praze jsem měl 
příležitost pochlubit 
se s koupí auta před 

ostatními 
kolegy z re-
dakce Rádia 
Praha. Jedna 
redaktorka, 
Etilia, mě 
požádala, 
abych jí 
dělal řidiče 
na svatbě. 
Auto se stalo 
atrakcí a byla 
to velká 
zábava vozit 
svatebčany.

Asi po 
roce skončila 
moje praco-
vní smlouva 

a bylo načase vrátit se 
do Itálie. Potřeboval 
jsem nejdřív vyřídit 
všechny nutné forma-
lity, abych mohl auto 
vyvézt do zahraničí. 
Vzpomínám si, že na 
technické prohlídce mi 
řekli, že je to bláznivý 
nápad jet s takovým 
starým autem až na 
Sicílii. Ale dostal jsem 
razítko na osvědčení 

a začal jsem plánovat cestu. To bylo 
v červnu 1980.

Rozdělil jsem si cestu na 5 etap 
a zapojil jsem do plánu i svoje přátele 
v Itálii, pokud bydleli na plánované 
trase, pro případ, že bych potřeboval 
pomoc během této dlouhé cesty.

1. etapa: Praha – Udine. Na 
přechodu Hatě u Znojma byla 
celní kontrola. Hraniční stráž mi 
s úsměvem zamávala a popřála 
šťastnou cestu. Do Udine jsem 
dorazil za 8 hodin.

2. etapa: Udine – Bologna
3. etapa: Bologna – Řím. V Římě 

jsem zůstal několik dnů. Když jsem 
se projížděl po městě, lidé mi mávali, 
dělali mi komplimenty a vyptávali se, 
co je to za auto. Nevěděli nic o Škodě 
Popular.

Na výletě v Náměšti nad Oslavou – Anna Pekařová rozená Matějů, Anastázie 
Matějů, Vlasta Havlásková, Pavel Matějů – rok 1940

Škoda Popular na dvoře domu Havlásků – rok 1946

Škoda Popular dnes
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4. etapa: Řím – Neapol. Během 
této etapy jsem zažil na cestě hodně 
spontánních reakcí: kolem projíždějící 
řidiči mi přátelsky mávali a troubili 
na pozdrav. V Neapoli jsem se nalodil 
s autem na trajekt do Palerma na 
Sicílii.

5. etapa: Palermo – Palma 
di Montechiaro (městečko na 
jihozápadním pobřežií Sicílie blízko 
Agrigenta). Během celé cesty nebyl se 
škodovkou žádný problém.  
Cestovní rychlost byla maximálně 
70 km/hod. Až v poslední etapě 
na Sicílii, asi 50 km od Palerma 
motor náhle přestal pracovat. Vyčistil 
jsem svíčky a pokračoval v cestě. 
Ne však na dlouho. Musel jsem 
jestě několikrát zastavit a vyčistit 
svíčky a motor už jel jen na 3 válce. 
Přesto jsem dorazil do cíle: Palma di 
Montechiaro, kde je moje bydliště.

Uplynulo několik let, než jsem 
se rozhodl dát vůz do pořádku 
a zrestaurovat ho. Začal jsem 
motorem, ale bohužel mi chyběly 
některé součástky, které se nedaly jen 
tak nahradit. Nápad s restaurováním 
původního motoru jsem tedy opustil 
a škodovka stála v garáži mnoho 
let. Uběhlo asi 30 let, až se konečně 
situace změnila. Můj synovec 

mě totiž poprosil, jestli bych mu 
dělal řidiče na svatbě. A to se starou 
škodovkou! Věděl, že veteráni jsou 
moje hobby. Tak se stalo, že při této 
příležitosti jsem se rozhodl Škodu 
Populár kompletně restaurovat. Práce 
na restaurování škodovky trvaly asi 
8 měsíců. Hledal jsem na internetu 
chybějící součástky a nebo kompletní 
motor Škody Popular, ale neměl jsem 
štěstí. Studoval jsem možnosti, jak 
originální motor nahradit. Vyzkoušel 
jsem několik možných alternativ, 
než jsem našel takový motor, který 
se nejvíc blížil původnímu. Naštěstí 
ve Škodě Popular se převodovka 
a další mechanické součástky daly 
zkombinovat s náhradním motorem. 
Když jsem vyřešil problém motoru, 
dal jsem se do práce na karoserii 
a vnitřním vybavení vozu. Pokud to 
bylo možné, zachoval jsem originální 
barvy. Po 8 měsících intenzívní práce 
a výdajích zhruba 5 tisíc euro posuďte 
sami, jaký je výsledek, z přiložených 
fotografií. Je to klenot, se kterým 
se zúčastňuji přehlídek historických 
vozidel naSicílii.

Gianni Tannorella 
Z italštiny přeložila Helena Slavíková 

S přispěním a poskytnutím materiálů paní 
Elišky Zimové, paní Ivony Havláskové 
a paní Jany Rašovské sestavil Ivo Pekař

Z činnosti Klubu důchodců

Blíží se konec roku 2017 a místní 
Klub důchodců předkládá stručný 
výčet své letošní práce. Aktivity klubu 
byly i letos zaměřeny na činnosti, 
které oslovují jeho členy, a převážně 
se orientovaly na zábavu a poučení.

Schůzky jsme zpravidla zahajovali 
zpíváním známé lidové písničky, 
nato následovala krátká informace 
o historii blízkého okolí Jehnic nebo 
jiné zajímavé brněnské části, načež 
následoval hlavní program, doplněný 
diskuzí účastníků.

Z krátkých informací, uváděných 
na schůzkách lze uvést:

Informace o brněnských odpadech -
Historie brněnských tramvají  -
a jejich linkách
Historie MDŽ -
Symboly Velikonoc -
Osvobozování Brna v r. 1945 -
Akce Brno Zdravé město -
Historie Králova Pole a zámečku  -
v Řečkovicích.
Některé probírané hlavní programy 

při setkávání:
Ochrana občanů proti chřipce -
Praktické cvičení na židlích -
Výměna zkušeností z práce na na- -
šich zahrádkách
Žertovná rčení a přísloví -
Historie osvobozování Jehnic -
Významné osobnosti České repub- -
liky – 2 části
Oslava Mezinárodního dne žen  -
a vánoční slavnostní zakončení le-
tošního působení Klubu důchodců.
Z činnosti mimo pravidelných 

schůzek to byla návštěva 
MČ Řečkovice, spojená s diskuzí 
o práci tamější MČ vykonávané pro 
důchodce, návštěva výstavy „Expozice 
ČNB Brno“, opékání špekáčků na 
myslivecké chatě, návštěva kina „Po 
strništi bos“, návštěva divadel „Bítls“ 
a „Edith Piaf /Vrabčák z předměstí/“.

Součástí činnosti klubu bylo zorga-
nizování jednodenních zájezdů:

Brno, Kuželov /větrný mlýn/,  -
zámek Buchlovice, vinný sklep 
Skalka u Kyjova, Brno
Brno, Valašské Meziříčí / -
muzeum gobelínů a manufaktura/, 

Vyspravená a nablýskaná Škoda Populár od Havlásků z Jehnic je ozdobou pro slavnostní příležitosti 
v Palma di Montechiaro na Sicílii. Majitel a šofér Gianni poslední vpravo – prosinec 1983
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popelnic na směsný komunální odpad 
za nové. Od této doby současně začíná 
svoz odpadu v celém městě Brně zajiš-
ťovat vlastními silami. Doposud byla 
část sběrných nádob vyvážena smluvní 
společností, které na konci října 
skončila subdodavatelská smlouva.

SAKO tak postupuje podle plánu, 
kdy již na jaře převzalo mimo vlast-
ního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc 
sběrných nádob v 8 městských částech 
a pořídilo 410 nových kontejnerů 
na sklo. Cílem je lepší řízení kvality 
služeb pro občany, efektivnější vy-
užívání stávajícího vozového parku, 
optimalizace svozových tras a tím 
i snížení nákladů na tuto službu.

Převzetí nové svozové oblasti 
a s tím související výměna odpa-
dových nádob proběhla bez potíží. 

„Výměna popelnic takového rozsahu 
vyžadovala intenzivní přípravu a sto-
procentní nasazení našich pracovníků. 
Jsem rád, že vše proběhlo podle plánu 
a občané až na výjimky změnu nijak 
nepocítili,“ uvedl ředitel společnosti 
SAKO Ing. Karel Jelínek s tím, že 
„pokud se nějaké připomínky ze strany 
občanů objeví, jsou řešeny bezodkladně.“

V lokalitách, kde jsou z důvodu 
stavebních prací ulice dlouhodobě 
neprůjezdné, popelnice zatím vymě-
něny nebyly. „V těchto místech máme 
pro občany dočasně vyhrazena náhradní 
stanoviště s kontejnery, kde mohou 
odpad odnášet. Jakmile budou ulice opět 
průjezdné, začneme odpadové nádoby 
měnit i tam,“ doplnil Karel Jelínek.

Změna se týká Žabovřesek, 
Ořešína, Medlánek, Ivanovic, 

Trikralova
sbirka2  18 2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ

 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 
koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18

Štramberk, Nový Jičín /muzeum 
klobouků/, Brno
Brno, maďarské termální lázně  -
Mošoň.
K výše uvedeným aktivitám také 

nedílně náleží pravidelné pondělní 
cvičení některých našich členek 
v tělocvičně základní školy.

Vzhledem ke zvyšujícímu se 
počtu členů v Klubu důchodců se lze 
domnívat, že jeho činnost je přínosná 
pro naše starší spoluobčany, a proto 
i v budoucnu bychom na ni chtěli 
s obdobným programem navázat.

Za Klub důchodců Brno-Jehnice zpracoval: 
Miroslav Polák

Přání do nového roku
Chovatelé Jehnice se v tomto roce 

opětovně zapojili do propagace 
chovatelství a zdravého životního stylu 
pořádáním tradiční výstavy drobného 
zvířectva, která se tradičně koná v are-
álu volejbalových kurtů v centru obce. 
Tato výstava se může uskutečnit také 
díky finanční podpoře z úřadu MČ 
Brno-Jehnice, kterou naší organizaci 
poskytuje. Za tuto podporu jsme také 
zastupitelům vděčni a poskytnuté 
prostředky jsou využity také k úpravám 
výše uvedeného areálu, čímž přispívá-
me ke zvelebování naší obce.

To, že naše organizace pracuje 
aktivně, se přesvědčují nejen obyvatelé 
naší obce, ale i celé republiky, neboť 
naši chovatelé se zúčastňují soutěž-
ních výstav v rámci celého státu. 
Je samozřejmostí, že vystavujeme 
i na krajské Jihomoravské výstavě 
drobného zvířectva v Brně, která se 
koná v tomto měsíci.

Členové spolku Svazu chovatelů 
Brno-Jehnice se proto připojují 
s přáním příjemného prožití svátků 
vánočních a všem obyvatelům obce 
přejí mnoho úspěchů a pevné zdraví 
v nastávajícím roce 2018.

Za všechny členy organizace  
předseda spolku Pavel Malášek

SAKO na začátku listopadu 
vyměnilo 13 tisíc černých 
popelnic za nové

Prvních čtrnáct dní v listopadu 
vyměnila společnost SAKO Brno ve 
vybraných městských částech většinu 
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Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic, 
Mokré Hory, Sadové, Obřan, Soběšic 
a Útěchova. Další svoz odpadu 
probíhá beze změn podle stávajícího 
harmonogramu.

V případě dotazů se lidé mohou 
obracet na dispečink (tel.: 548 138 
315, email: dispecink@sako.cz) nebo 
na oddělení komunikace (tel.: 728 
225 593, email: sako@sako.cz.)

Martin Drozd, vedoucí  
oddělení komunikace, SAKO Brno, a.s.

Autocentrum K.E.I. radí…

Jak zjistit, že Vaše auto není 
v kondici? 

I laik odhalí včas závadu u auta 
a může tak ušetřit nemalé peníze. 
Pokud totiž některé odhalíte příliš 
pozdě, spustí se řetězec dalších 
problémů.

Poslouchejte podvozek – zvýšenou 
hlučnost nebo přímo klepání od 
náprav při přejezdu nerovností – mají 
nejen negativní vliv na jízdní 
vlastnosti, ale mohou také podstatně 
prodloužit brzdnou dráhu vozidla. 
Když to opravíte zesílením autorádia, 
velmi pravděpodobně nadměrným 
namáháním zkrátíte životnost 
ostatních komponentů náprav a dojde 
k jejich poškození. Takové auto se 
stává nestabilním, nedrží přímý směr 
a může se stát neovladatelným.

Chvění volantu, které přichází 
od určité rychlosti za jízdy, mají 
obvykle na svědomí nevyvážená nebo 
poškozená kola. Pokud však dochází 
k chvění volantu při brzdění, bude 
pravděpodobně závada na brzdové 
soustavě.

Hučení od kola – může znamenat 
poškozenou pneumatiku, ale také 
opotřebené ložisko. 

Dvouhmotový setrvačník – jeho 
vada se projeví tím, že má nepravi-
delný volnoběh a od motoru se ozývá 
klepání či ševelení, které může po 
sešlápnutí spojky zmizet nebo změnit 
zvuk. 

Motor –  je uložený na silentblo-
cích, které mají svou životnost. Pokud 
jsou potrhané, dochází ke zvýšenému 
přenosu vibrací na karoserii. Závada 
se projeví, když při přibrzďování 
v nízké rychlosti, případně přibrz-

ďování a současném zatáčení pocítíte 
znatelně zvýšené vibrace. V tomto 
případě si nechte překontrolovat 
uchycení motoru.

Samotný start musí proběhnout 
na ťuknutí, v případě dieselu po 
prvním nažhavení. Pokud je třeba 
žhavit vícekrát, jsou opotřebené 
žhavicí svíčky. Stává-li se, že diesel 
nastartuje za studena bez potíží, ale 
za tepla už nechce startovat, může být 
problém v elektronické soustavě, ale 
i v palivové.

Pískání a ševelení motoru – pokud 
se tak děje po nastartování či přidání 
plynu, hledejte problém v poško-
zeném řemenu. Pravidelný ševelivý 
zvuk při volnoběžných otáčkách 
nejčastěji ukazuje na vadnou kladku 
řemene nebo ložisko alternátoru. To 
je třeba včas řešit, protože v případě 
poškození řemene může dojít i k po-
škození motoru.

Levné díly se prodraží – mechanici 
se také velmi často setkávají s nad-
měrným opotřebením náhradních 
dílů, popř. krátkou životností – což 
připisují stále rozšířenějšímu použí-
vání levných nekvalitních náhradních 
dílů. Jejich životnost je totiž často 
výrazně kratší z důvodu používání 
druhořadých materiálů při výrobě, 
nebo i jinému konstrukčnímu řešení 
(neoriginální výfuk bývá zpravidla 
1 – 2plášťový, kdežto originální je 
3 – 4plášťový, a tudíž daleko lépe 
odolává korozi). Na trhu se navíc 

objevují i falzifikáty originálních 
dílů, proto je určitá ostražitost určitě 
namístě.

Příště poradíme, jak snížit spotřebu 
vozu. 

Autocentrum K.E.I. 
Brno-Vinohrady

Kolik stojí lidský život?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
věřte, že se mi tento článek nepíše 
lehce. Dotýkám se tématu, které se 
většinou snažíme vytěsnit. Ale život 
přináší i tyto otázky, tak si na ně 
zkusíme v tomto článku odpovědět. 
Lidský život a jeho poškození či 
ztráta z právního pohledu náhrady 
škody generuje velké množství pří-
padných nároků. Například za bolest 
poškozeného, za vznik překážky 
lepší budoucnosti v podobě ztížení 
společenského uplatnění, náhrada 

nákladů léčení, náhrada nákladů za 
péči o zdraví poškozeného a další. 
Tento článek se však zaměří na 
odškodnění duševních útrap osob 
blízkých vyvolaných usmrcením 
nebo zvlášť závažným ublížením na 
zdraví. 

Předchozí právní úprava účinná do 
31. 12. 2013 dávala jak škůdci, tak 
poškozenému jednoznačnou odpo-
věď. Jednotlivé nároky byly v zákoně 
přímo vyčísleny, kdy pozůstalým 
náleželo jednorázové odškodnění pro 
manžela či manželku 240 000,- Kč, 
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každému dítěti a rodiči rovněž 
240 000,- Kč, každému sourozenci 
175 000,- Kč. Přesná částka byla 
stanovena i za ztrátu nenarozeného 
počatého dítěte a pro osobu žijící ve 
společné domácnosti.

Současná právní úprava však žádné 
částky nestanoví a určuje, že škůdce 
má pozůstalé odčinit peněžitou 
náhradou, která plně vyváží jejich 
utrpení. Nelze-li výši náhrady takto 
určit, stanoví se podle zásad slušnos-
ti. Tato neurčitá právní úprava vnesla 
do praktického života nejistotu. Nově 
je na pozůstalých, aby ocenili své 
utrpení sami a aby svůj nárok náležitě 
odůvodnili.

Z dosavadní praxe soudů plyne, že 
soud bude při úvahách o výši náhrady 
škody především zkoumat, jaký byl 
vztah poškozeného se zemřelým. 
Čím bližší a vřelejší vztah, tím větší 
duševní útrapy pozůstalého a tím 
vyšší náhrada. V tomto směru je 
nová právní úprava spravedlivější. 
Předchozí právní úprava totiž 
nečinila rozdílu v náhradě pro 
milující a oddanou manželku a pro 
manželku, která se odstěhovala 
k jinému muži a podala návrh na 
rozvod manželství.

Právní teorie i právní praxe po tak 
radikální změně právní úpravy však 
hledala alespoň nějaké vodítko pro 
určení „průměrné“ výše náhrady 
škody za lidský život. V návaznosti 
na to se pak začal prosazovat názor, 
že pokud bychom měli hledat 
nějakou výchozí částku, představující 
odškodnění za smrt osoby blízké při 
„průměrných rodinných vztazích“ 
a „průměrném zavinění“, potom 
bychom se mohli při odškodnění 

jedné osoby blízké pohybovat 
někde okolo 500 000,- Kč.1

Je nutné si uvědomit, že jde 
pouze o odškodnění za utrpení 
a že zde jsou další případné 

nároky, které by v případě usmrcení 
připadaly v úvahu, jako například 
náhrada přiměřených nákladů spojených 
s pohřbem a v některých případech 
i náklady na výživu pozůstalým.

1 ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta 
ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. 
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. 
Praha: C. H. Beck, 2015, str. 52. Právní praxe. ISBN 
978-80-7400-280-9.Daňová kancelář nabízí vedení 

účetnictví, daňové poradenství, 
zastupování a další související služby.
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