
TENČÍ NEŽ PAVOUČÍ 
VLÁKNO
Jsem jako posel z jiných světů
dávno spadlých do nepaměti,
jako vzpomínka na kometu
co dávno ku odsluní letí.

Asi jak posel od bran zámku
co sesul se za mé cesty k vám
zbyla jen slova v tichém vánku
pouhá slova, která rozdávám.

Jen jako posel ze samoty
co už dávno lehla popelem
a jsem probuzen ze dřímoty
na tepnách mám řezy skalpelem.

Jsem jako ten co hledá cestu
a krví značkuje stopy své
zároveň si jde pro nevěstu
co do náruče ho léta zve.

Připadám si jak spadlý s nebe
tak žiji a nevím kudy kam
ukrutně mě to tady zebe
a tak odtud pořád utíkám.

Jsem vlastně posel minulosti
toho co bylo a není víc
směšně zakotven v přítomnosti
a jejím ranám stavím svou líc.

Čas rozdělen mám vlastně ve dví
na to co bylo a bude zas
co bylo otvírá mé ledví
první od druhého dělí vlas. 

Vlas tenčí než pavoučí vlákno
co bylo a bude spojuje
nad tím co bude, černé sukno
neproniknutelně panuje.

Karel Stránský

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice

Dne 5. 9. 2018 proběhlo 
228. zasedání zastupitelstva
- na zasedání zastupitelstva 
se dostavilo 7 občanů.  
Před zahájením zastupitelstva 

byly prostřednictvím 
mailové pošty zaslány 
dotazy na zamýšlenou 
stavbu nové hasičské 
zbrojnice. Všechny 
budou zodpovězeny 
písemně a zaslány 
prostřednictvím 
mailové pošty tazateli. 
- tajemník zašle dopis 
majiteli pozemku za 
ÚMČ Brno-Jehnice 
o odstranění tří 
suchých stromů 
u potoka.
- tajemník objedná 
revizi zvonu 
a mechaniky zvonu 
v kapličce na náměstí 
v Jehnicích – termín 
do 31. 12. 2018.
- chodník 
Jehnice – Mokrá 
Hora – z důvodu 
splnění požadavků 
dotčených orgánů 
(OVLHZ, BKOM, SUSJMK atd.) 
se v letošním roce nestihne zahájit 
stavbu chodníku.  
Proto zastupitelstvo souhlasí 
s převodem finančních prostředků 
na výstavbu I. etapy chodníku 
v úseku Jehnice – Mokrá Hora 
na rok 2019 a pověřuje starostu 
podáním žádosti na Radu města 
Brna a na Zastupitelstvo města Brna 
o souhlas s převodem finančních 
prostředků na výstavbu  
I. etapy chodníku v úseku 
Jehnice – Mokrá Hora na rok 2019.
- starosta seznámil zastupitele 
s přípisem MMB, jehož součástí byl 
vzorový posudek na nezávadnost 
používaného zimního posypového 
materiálu. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby součástí návrhu 
smlouvy na zimní údržbu byl 
i certifikát na nezávadnost 
posypového materiálu.
- starosta seznámil zastupitele 
s doporučením nepoužívat chemický  

postřikový materiál na ničení plevele 
na pozemcích a komunikacích 
v MČ Brno-Jehnice.  
Dále je seznámil s doporučením 
města Brna, aby městské části ničily 
plevel buď sekáním, nebo párou.
- starosta seznámil zastupitele 
s dopisem náměstka primátora 
Richarda Mrázka s odmítnutím 
požadavku MČ Brno-Jehnice 
na prodloužení linky č. 70 
k nákupnímu centru Globus.
- p. Pernica – pokračuje příprava 
Jehnických hodů 2018, seznámil 
zastupitele s finanční rozvahou 
na Jehnické hody 2018 i na další 
akce, které bude MČ Brno-Jehnice 
v letošním roce pořádat.
- městská část podala odvolání proti 
rozhodnutí o dodatečném povolení 
stavby v areálu Pivovaru a počká 
na rozhodnutí ve věci nadřízeným 
orgánem, tj. MMB OÚSŘ.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
o dílo mezi MČ Brno-Jehnice 
a Ing. arch. Gustavem Křivinkou 
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ÚMČ Brno-Jehnice a pobočka 
Knihovny Jiřího Mahena v Jehnicích 
se Slavnostního pasování prvňáčků 
účastní již podruhé a to za milé účasti 
pana starosty Šichy, který dětem 
slavnostně předá knihy zakoupené 
pro tuto příležitost.
Jarní část, klíčování, je určeno celým 
třídám prvňáčků, které přichází do 
knihovny v rámci školní výuky, aby 
ukázaly, jak zvládly svůj první školní 
rok. Zábavnou formou prokazují, že 
znají písmenka a na závěr programu 
získá každý prvňáček svůj vlastní klíč 
od Království knížek.

Za pobočku KJM – Jehnice  
Hegerová Hana – knihovnice

Hlasujte ve velkém 
listopadovém finále!!

Ve druhém ročníku projektu  
Dáme na vás opět Brňané sami zvolí, 
které z navržených projektů  
se zrealizují z participativního 
rozpočtu města Brna.  
Letošní celková částka je ve výši 
30 milionů korun. 
V pondělí 22. 10. v 17.00 proběhne 
Medailové setkání ve sněmovním 
sále na Dominikánském nám. 1.  
Při tomto setkání mohou občané 
ocenit tři projekty, které pro finálové 
hlasování získají výhodnější pozici 
a budou zobrazeny vždy na prvních 
třech místech v hlasovací galerii.
Které projekty třeba přímo z vaší 
městské části postupují do finálového 
hlasování, zjistíte na webových 
stránkách www.damenavas.cz  
nebo si je můžete od 15. 10. 
prohlédnout na náměstí Svobody  
(od 9. 11. pak bude výstava přesunuta 
na Malinovského nám.).
Samotné hlasování proběhne od 
1. do 22. listopadu. Hlasovat můžete 
přes internet na webových stránkách 
www.damenavas.cz nebo osobně 
14. 11. od 10.00 do 18.00 v Knihovně 
Jiřího Mahena na Kobližné. Letos 
poprvé ve spolupráci s KJM můžete 
online hlasovat na všech jejích 
pobočkách v Brně.

Dáme na vás! 
Kancelář participace

na prověření umístění  
„Hasičská zbrojnice Brno-Jehnice, 
ul. Lelekovická“.
- zastupitelstvo souhlasí se žádostí 
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 2018. 
Zastupitelstvo podmiňuje tento 
souhlas informováním občanů 
v dotčených ulicích o konání závodu 
a parkování.
- zastupitelstvo schvaluje částku 
10 000,- Kč jako podporu sportovní 
akce Běh o pohár Jehnic – Běh 
17. listopadu, která se bude konat 
dne 17. 11. 2018.
- zastupitelstvo souhlasí 
s bezúplatným nabytím pozemků 
p. č. 724/1 a 728/1 k. ú. Jehnice 
z vlastnictví ČR-ÚZSVM 
do vlastnictví statutárního města 
Brna a schvaluje budoucí správu 
těchto pozemků městskou částí  
Brno-Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje „Dohodu 
o centralizovaném zadávaní na 
pořízení dodávek elektrické energie 
a zemního plynu“ a pověřuje 
starostu podpisem této dohody.
- zastupitelstvo bere protokol 
o kontrole výkonu samostatné 
působnosti svěřené orgánům 
městské části Brno-Jehnice 
vypracovaný odborem interního 
auditu a kontroly MMB na vědomí 
a pověřuje tajemníka odstraněním 
zjištěných nedostatků.  
Termín do 31. 12. 2018.
- zastupitelstvo souhlasí  
s návrhem OZV o místních 
poplatcích, tak jak byl předložen.
- zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtový výhled od roku 2020 
do roku 2024.
- zastupitelstvo schvaluje  
rozpočtové opatření č. 4/2018.
- zastupitelstvo schvaluje vzor výzvy 
k podání podlimitních nabídek 
na veřejné zakázky,  
které bude v budoucnu zadávat  
MČ Brno-Jehnice.
- zastupitelstvo souhlasí s úpravou 
distribuční sítě NN ve správě 
a majetku E.ON Distribuce, a.s.  
na ulici Plástky, tak jak byla 

předložena projektantem  
Pavlem Tothem.
- zastupitelstvo projednalo  
a bere na vědomí Protokol 
o provedeném interním auditu 
č. 2/2018 na ZŠ a MŠ Blanenská 1, 
Jehnice – bez závad.
- zastupitelstvo projednalo žádost 
OŠMT MMB o spolupráci při 
navrhování odměn ředitelům škol 
a školských zařízení  
a souhlasí s vyplacením 
odměny řediteli školy ZŠ a MŠ, 
Blanenská 1, Brno-Jehnice,  
panu Mgr. Petru Kotyzovi.
- zastupitelstvo projednalo 
Oznámení o přípravě výběrového 
řízení na prodej nemovité věci 
p. č. 18/1 k. ú. Jehnice od ÚZSVM 
a pověřuje starostu podáním žádosti 
na majetkový odbor MMB,  
aby požádal ÚZSVM  
o bezúplatný převod tohoto 
pozemku do majetku města Brna.
- starosta navrhl revokovat usnesení 
z 226. ZMČ Brno-Jehnice 
ze dne 20. 6. 2018 bodem 16. 
Zastupitelstvo schvaluje společnosti 
ROMEX, s.r.o., FALTON, spol. 
s r.o. a TOCHÁČEK, spol. s r.o., 
které budou osloveny na podání 
nabídky na opravu střechy 
na ZŠ Blanenská 1, Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu 
na pronájem malé tělocvičny 
TJ Sokolu Ořešín.
Další jednání zastupitelstva se konalo 
26. 9. 2018 od 18.30 hod. v prostorách 
úřadu městské části.

Poprvé do školy –  
Poprvé do knihovny

Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské 
knihovně Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně s myšlenkou podpory 
čtenářství u dětí, které vstupují do 
1. tříd základních škol. Snahou 
je spojit zážitky ze začátku školní 
docházky s první návštěvou knihovny 
a pomoci dětem i jejich rodičům 
na nové cestě ke čtenářství, které 
s nástupem do školy začíná. Projekt 
je složen ze dvou částí: podzimní 
a jarní.
Na podzim probíhá Slavnostní 
pasování prvňáčků na rytíře knih 
a čtenáře knihovny. V rámci akce je 
nabízena řada doprovodných aktivit 
a  registrace do knihovny zdarma. 
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Několika snímky připomínáme atmosféru 
Jehnických hodů konaných 8. 9. 2018

Pořadatelem byla městská část Brno-Jehnice.

Foto redakce
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Jehnické kroje a tradice hodů
Naše městská část  
Brno-Jehnice se stala již několikrát 
předmětem zájmu mladých 
spoluobčanů – studentů, kteří si 
zvolili určité úseky z historie obce 
jako téma svých prací při studiu, 
u vysokoškoláků to byly bakalářské 
a magisterské práce, u středoškoláků 
ročníkové práce. V poslední 
době nás zaujala ročníková práce 
studentky brněnského gymnázia na 
Elgartově ulici Veroniky Čuprové 
s názvem „Kroje Jihomoravského 
kraje“, kterou obhájila v květnu 
2018. Z rozsáhlejší studie jsme 
spolu s autorkou vybrali některé 
pasáže, které se přímo dotýkají 
Jehnic a které vycházejí z vlastního 
výzkumu, rodinné tradice 
a osobních zkušeností autorky.
Dříve byl kroj běžným oděvem 
venkovských obyvatel. Později 
jej začali užívat i měšťané, což 
způsobilo v oblasti oblékání 
zřetelný rozdíl mezi obyvateli města 
a venkova. Kroj je oděv výrazných 
znaků, označující lokální příslušnost 
obyvatel, příslušníky některých 
spolků, povolání či organizací. Na 
lidovém kroji můžeme rozpoznat 
skoro všechna období časově přešlých 
módních směrů. Prošel proměnou 
funkce, v některých oblastech 
zůstal původní, jinde se půjčuje 
a někde se nechává nově ušít. Kroj 
neplnil pouze funkci pokrývky 
těla, ale získal společenské, sociální 
a rodinné spojitosti. Kroj sloužil 
v dřívějších dobách jako všední oděv. 
V současnosti se již kroje v České 
republice běžně nenosí, vnímáme 
je spíše jako kostýmy oblékané na 
zvláštní příležitosti, mezi které 
patří tradiční lidové slavnosti 
a zábavy, např. hody a masopusty. 
Tato tradice zůstává nejsilnější na 
Moravě, a to zvláště v její východní 
části. V některých oblastech se však 
s krojem ještě můžeme setkat při 
každodenním užití, většinou u starší 
generace lidí. Kroje můžeme najít 
dodnes v Čechách na Chodsku, na 
části Moravy od Uherského Hradiště 
až ke slovenským a rakouským 
hranicím a ve Slezsku v horských 
oblastech. Máme u nás přibližně 
jedenáct velkých krojových 
oblastí a každá z nich má svůj 

charakteristický oděv, příznačnou 
barevnost a typické motivy. Každý 
kraj má svou symboliku ornamentu.
Ornamenty, které se využívaly, 
většinou obklopovaly obydlí našich 
předků. Vzory a motivy mají na 
krojích vždy nějaký význam a je jich 
nespočetné množství. V podlužáckém 
kroji to byly například stylizované 
dubové lístky, větvičky rozmarýnu, 
tulipány, astry, karafiáty, růže, 
zvonky, hřebíčky, jablka či hrozny. 
V hlukovském kroji se největší 
význam přikládal motivu kytky, 
kopretiny, karafiátu, tulipánu 
a především růží. Litomyšlsko 
charakterizovalo granátové jablíčko 
a drobné kvítky. Na Vysočině 
využívali tulipány, růže, květinová 
poupata, rozmarýn či granátové 
jablko. Horácko se pyšnilo motivem 
hrnečku, ze kterého roste rostlinka 
s několika výhonky, hojně se vyskytují 
kvítka a proutky. V dnešní době 
představuje pořízení kroje dosti 
drahou záležitost. Už jen velmi málo 
lidí se specializuje na jeho šití. Jiná 
skupinka lidí se pak věnuje zase 
vyšívání jednotlivých částí. Jsou to 
převážně ženy, jimž předci předávali 
své dovednosti z generace na generaci, 
a mnohé z těchto žen získané dědictví 
učí své děti, svá vnoučata a další 
zájemce o tuto krásnou tradici.

Konec 18. a začátek 19. století 
se na jižní Moravě jeví jako 
poměrně bohatý na písemná 
a hlavně obrazová svědectví 
o lidovém kroji. Z téhle doby 
lze také zachytit zmínky o jeho 
zániku v některých oblastech 
nebo jeho zaměňování za oděv 
městský. V první polovině 
19. století lidový kroj vstupuje 
do své vrcholné vývojové fáze. 
Na oblast západní Moravy 
navazují kroje z Drahanské 
vysočiny, Malé Hané, 
tj. z okolí Boskovic a Jevíčka, 
a z Brněnska. O tom, že jde 
o přechodnou oblast mezi 
Horáckem a Hanou, svědčí 
hlavní znaky krojů, které se 
podle místa výskytu přiklánějí 
k jednomu či druhému typu. 
V severní části, na Konicku, 
mívali muži ještě na počátku 
20. století dlouhé kožichy, 
jako měli na Hané. Na severu 

Drahanské vrchoviny ženy nosily 
tkané sukně „dělanice“, bílé plátěné 
nebo bíločervené pruhované zástěry, 
živůtky s hlubokým výstřihem, 
soukenné kabátky a špenzry (krátké 
ženské kabátky). Sváteční součástku, 
bílou vyšívanou půlku, která 
spočívala na ramenou a zasunovala 
se za kordulu či kabátek, nahrazoval 
v polovině století hedvábný 
kupovaný šátek. Podobně ustoupily 
barevným šátkům bílé vyšívané 
roušky s krajkovými konci. Na 
Blanensku a Jedovnicku v jižní části 
Drahanské vrchoviny se kroj blížil 
více brněnskému. V mužském oděvu 
odkazují prameny na krátké tmavé 
kožené spodky, ovšem už v polovině 
19. století v něm zastihujeme komplet 
kalhot, vesty i kabátku ze sukna 
jedné barvy, což je vždy předzvěstí 
přechodu kroje k městskému 
obleku. Barva použitého sukna 
se měnila podle dobové obliby od 
světlemodrého na konci 18. století po 
tmavěmodré, zelené a černé. Kabátky 
i dlouhé kabáty se nevyznačovaly 
výraznými znaky, hlavní ozdobu 
tvořily řady knoflíků. Ženský 
oděv měl nabraný kanýrek u košile 
s dlouhými rukávy, vlněnou širokou 
sukni, hedvábnou zástěru, tmavou 
soukennou nebo sametovou kacabajku 
se šúsky pod pás a turecký šátek 
zavázaný na umný uzel u obou uší se 

Sváteční kroj v Jehnicích
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splývajícími konci. Na konci století 
už turecké šátky vymizely a kupované 
šátky se vázaly pod bradou. Bílé šátky 
s dírkovaným vyšíváním uchovávají 
dnes již jen muzejní sbírky. Od 
sedmdesátých let 19. století převládlo 
u mužů na jihu Drahanské vrchoviny 
městské oblečení.
Lidové kroje z Brněnska chápeme 
jako oděv z těsné blízkosti Brna, 
jeho dnešních předměstí, i z širšího 
okruhu zhruba desíti kilometrů kolem 
města. Na severu tyto kroje sousedí 
s oděvem jižní Drahanské vrchoviny, 
východním směrem zasahují na 
Slavkovsko a k Vyškovsku, na jihu po 
Židlochovicko a na západě se stýkají 
s podhoráckými kroji na Náměšťsku. 
Kroje z Brněnska v podstatě 
opakovaly základní strukturu 
lidového kroje na západní Moravě 
i na Drahanské vrchovině. Ženatý 
muž ve svátečním oděvu tvořil na 
Brněnsku výjimečný komplet, jehož 
jednotlivé součásti zachovávaly střih 
i obvyklou strukturu městského 
oděvu. Vesta byla vůbec nejdelší 
na Moravě, sahající až na úroveň 
boků, jak bylo obvyklé u mužských 
klasicistních vest. Pro ně jsou též 
typické zkosené kraje v dolní části 
přednice, ostře střižené patky kapes 
i překrytové rozparky zádových 
švů. Nemohl chybět ani dlouhý 
kabát, který měl zkosený dolní okraj 
přednice, patky kapes i překrytové 
rozparky na zádech měl společné 
s vestou, ovšem dvouřadové zapínání 
přednic patří k tradici vojenských 
a loveckých svrchních kabátků. 
Okraje přednice bylo možné nosit 
sepnuté i nesepnuté, ale také 
přehnuté, takže okraje se zapnutými 
knoflíky vytvářely ozdobnou légu 
(ozdobný pruh látky). Kabátek a vesta 
se šily z jemného sukna modré barvy. 
Višňově červená vesta byla obvyklá 
většinou jen u svobodných mládenců. 
Pod vestou se nosila bílá bavlněná 
košile obvyklého městského střihu. 
Kožené kalhoty byly z tmavě hnědé 
jírchy. Nohavice byly prodlouženy do 
vysokých holínkových bot a změnila 
se i úprava v pase. Rozparky se od 
krokového přesunuly k bočním 
švům, takže padací most zabíral celý 
přední díl kalhot a pod vestou nebyl 
téměř vidět. Na hlavě měl muž černý 
městský klobouk s oblým dýnkem 
a širší střechou. Komplet vdané ženy 

ve svátečním oděvu z Brněnska je 
konstrukčně o něco málo mladší než 
oděv mužský. Základ tvoří krátký 
modrý kabátek zvaný „marýnka“. 
Později došlo ke zkrácení spodního 
šůsku a zúžení zad, čímž na tomto 
místě vznikly čtyři oblé mušličky 
zvýrazněné růžovou podšívkou, 
s nimiž se setkáváme i jinde na 
Moravě. Oblý výstřih je zabalen 
širokým šátkem s třásněmi. Zřejmě 
jako domácí zvyk jsou ohrnuté 
manžety rukávů, původně praktický 
kryt hřbetu ruky před chladem. 
Spodní oděv tvořila dlouhá košile, 
na niž se oblékala krátká košilka 
zvaná „rukávce“ a vesta „kordulka“ 
kopírující střih i tvary kabátku. 
Na zádech měla přišité dva plátěné 
polštářky, „jelítka“, sloužící k lepšímu 
zachycení několika spodniček, 

které dodávaly siluetě výrazně na 
objemu. Hedvábnou sukni zepředu 
překrývala oranžová hedvábná 
zástěra. Zajímavostí je, že zástěra 
nebyla všitá do pásku, ale horní okraj 
byl přehnut do tunýlku s tkanicí, 
kterou se zástěra stáhla na potřebnou 
šířku. Poté, co ji žena vysvlékla, se 
látka opět narovnala, složila, a takto 
uložila, aby se zbytečně nemačkala. 
Na nohou nosila žena bílé punčochy 
a střevíce. Hlavu kryl velký tištěný 
šátek vázaný na věnec. Svobodné 
dívky na Brněnsku preferovaly ve 
svátečním oděvu již od počátku 
19. století krátké kabátky, jako byla 
marýnka nebo špenzr. Tím se jejich 
kroj výrazně přiblížil městskému 
oděvu, který se odlišoval od lidového 
oděvu na Hané, Slovácku a Valašsku, 

kde bylo zvykem, že svobodné dívky 
nosily alespoň ve svátek košilku 
a vestu, tj. rukávce a kordulku. 
Změna nastala teprve v posledních 
desetiletích 19. století, kdy byli 
místní obyvatelé konfrontováni 
s malebností krojů, v nichž do města 
přicházeli účastníci akcí pořádaných 
u příležitosti Krajinské výstavy 
v Brně. Pod náporem těchto dojmů se 
v dívčím svátečním kroji opět začaly 
nosit rukávce a kordulka. Rukávce 
vycházely ze starších vzorů ženských 
košilek s obdélným trupem, krátkými 
rukávy a úzkým krajkovým límečkem, 
sepnutým pod krkem nezbytnou 
broží. Vesty oproti tomu čerpaly ze 
střihů soudobých kabátků, což se 
projevovalo oblým výstřihem, šůskem 
při spodním okraji a především 
typickými kolmo sežehlenými 

varhánky na zádech. Shodný byl 
též materiál, různobarevný samet 
nebo vlněný pestře potištěný kašmír 
ozdobený kovovými portami. 
Uzavřená sukně z růžového kartounu 
se nažehlovala do pravidelných 
vln, které odpovídaly obdobně 
nažehleným spodničkám, díky nimž 
sukně nabyla na objemu. Se sukní 
výrazně kontrastovala bílá plátěná 
zástěra, po obvodu ozdobená bílou 
dírkovanou výšivkou. Na hlavě dívky 
nosily, tak jako jejich matky, turecké 
šátky vázané na věnec. Na nohy 
obouvaly bílé punčochy a střevíce. 
V souvislosti s historickými 
událostmi, zejména s první světovou 
válkou, zájem o lidové kroje v prvních 
dvou desítiletích 20. století spíše 
zaznamenával sestupnou tendenci. 

Stárci z Jehnic
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Ve snaze očistit dívčí a ženský kroj 
od tohoto poměštělého nánosu došlo 
v padesátých letech, především ale 
v souborech lidových písní a tanců, 
k zavádění údajně původnějších 
součástek, např. modrotiskových 
sukní, krpců apod. Výsledek umělého 
usměrňování vývoje lidového kroje 
je třeba chápat jako tzv. druhou 
existenci kroje. Dnešní lidové 
kroje na jihu Moravy jsou velmi 
proměnlivé a pestré. Některé přímo 
září barvami, zvláště červenou. 
V jednotlivých obcích se více či méně 
kroje liší. Některé jsou velmi bohatě 
zdobeny nejrůznějším vyšíváním, 
jiné jsou spíše jednodušší, prostší. 
Krajková a vyšívaná výzdoba 
odpovídá jednotlivým etnografickým 
regionům. Mužské lidové kroje se 
skládají ve většině případů ze stejných 
částí, jen způsob provedení, tedy 
konečný vzhled, je rozdílný. Muži 
mají vždy vysoké boty. Ženské kroje 
se od sebe liší hlavně počtem sukní, 
jejich délkou a barvou. V některých 
obcích nosí ženy speciálně vázaný 
zdobený šátek. Někde jsou součástí 
vysoké černé boty, jinde jakékoliv 
černé střevíce. Nejčastěji se na jižní 
Moravě a v některých městských 
částech Brna objevuje kyjovský kroj 
z Kyjova. Je považován za nejkrásnější 
kroj na světě a v minulosti byl často 
povyšován na kroj národní. Má 
dobrou pověst doma i v zahraničí. 
Kyjovský kroj se dělí na šardický 
a horňácký. Dívčí šardický kroj se 
skládá z košile, která je na rukávech 
zdobená krajkou podšitou modrou 
mašlí, a obléká se na tělo jako první, 
přes ni se navážou spodničky jeden 
nebo dva kusy a oblékne se na ni 
kordulka. Spodničky jsou hodně 
škrobené, proto se na ně nesmí 
sedat, a jejich volné konce se vždy 
přeloží přes sebe vpředu spolu 
s tkanicemi. Sukně je červená a je 
vyrobena z praporového plátna. 
Na sukni se přiloží bílá zástěra 
vyrobená ze záclonoviny olemované 
bílou krajkou. Kordulka je z bílého 
damašku s krajkou podšitou modrou 
mašlí. Chlapecký šardický kroj je 
složen z košile, která je vyrobena 
z bílého plátna a zdobená na hrudi 
černou výšivkou. Na levé rameno se 
připevňují dvě bílé mašle. Košile se 
nosí volně přes třaslavice vyrobené 
také z bílého plátna. Konce nohavic 

zdobí třásně. Dívčí horňácký 
kroj zdobí sukně z černožlutého 
potištěného plátna, rubáč, rukávce, 
zástěry z bílého plátna s potiskem 
a kordula vyrobená z bílého sukna.
Jedním ze zajímavých lidových krojů 
městských částí Brna je rázovitý 
a pestrobarevný kroj líšeňský. Svým 
tvarem a celou stavbou je odrazem 
bohatého baroka. Líšenky v množství 
široce naškrobených sukní ladných 
barev si hrdě vykračují a vynikají nad 
jiné dodnes. U sedláků a obchodnic 
se zachovalo nošení kroje i nářečí. 
Tento kroj lze zařadit do oblasti 
východního Brněnska (Slatina, 
Tuřany, Šlapanice). Muži nosí 
v den lidové tradice vysoké kožené 
boty, černé kalhoty, plátěnou košili 
s vyšíváním a širokými rukávy do 
manžety, kordulu odpovídající linii 
rokokové módy s lesklými knoflíky 
(svobodní červenou, ženatí modrou 
nebo zelenou) a ozdobné barevně 
vyšívané šráky. Na hlavě mívají černý 
klobouk se širokým okrajem zdobený 
červenou stuhou, popřípadě vonicí 
z pestrého umělého kvítí. Ženy 
a děvčata obouvají černé lakované 
střevíce (vykrojené s páskem), do 
nich červené punčochy s typickým 
vzorem. Na sebe oblékají čtyři až 
pět bílých damaškových spodnic 
(tvrdě naškrobených) lemovaných 
strojovým či ručním bílým 
vyšíváním. Svrchní sukně bývají 
různé – sváteční lesklé brokátky, 
bílé mušelínky k tanci, tmavé plyšky 
s portami, starobylé listrovky, ale 
i jednobarevné svítivé hedvábnice. 
Na baňaté rukávce z jemného plátna 
s vyšíváním navlékají brokátové 
nebo hedvábné kordulky starého 
střihu. Kompozice je barevně sladěná 
s hladkým fěrtochem (zástěrou), 
stuhou kolem pasu i na rukávcích 
a vyvázaným tyrolským šátkem na 
hlavě. K nezbytným doplňkům patří 
„půlka“ – bílý ručně vyšitý plátěný 
trojúhelník, jenž se překládá přes 
kordulku, vlňáky lehké květované 
i zimní – v okolí známé jako 
„líšňáky“, kapesníčky do rukou 
(v minulosti do nich byly ukládány 
drobné osobní věci) a kytka, jíž se 
zdobí výstřih kordulky.
Naopak od bohatého líšeňského kroje 
najdeme na západním Brněnsku 
chudší lidový kroj a to konkrétně 
v městské části Brno-Bosonohy. 

Kroje v sobě odrážely životní úroveň 
i celkový způsob života lidí daného 
kraje. V chudších oblastech se nosily 
kroje méně zdobené, zatímco kroje 
z bohatších krajů se vyznačovaly 
nákladností materiálu, bohatostí 
výšivek a ozdob. Dívčí bosonožský 
kroj se skládá z šesti až sedmi bílých 
plátěných sukní, které mají na lemu 
plátěnou krajku. První spodnička 
bývá velmi krátká a někdy se díky 
tomu ani nepočítá. Vrchní sukně je 
bohatě vyšívaná, zpravidla strojovou 
výšivkou. Na sukně se dává zástěra 
z modrého květovaného brokátu se 
dvěma širšími tkanicemi z téhož 
materiálu. Na horní část těla se 
oblékají rukávce a na ně brokátová, 
barevně sladěná kordulka a na ni 
pak půlka. Ke kroji také patří bílé 
punčochy, černé boty s podpatkem 
a korunou kroje je uvázaný červený 
šátek s drobnými květy, takzvaného 
vídeňského vzoru. Kroj chlapců 
je mnohem jednodušší. Skládá se 
z bílých dlouhých kalhot, bílé košile 
vyšívané na límečku, na prsou a na 
manžetách. Na košili se obléká 
červená vesta barevně vyšívaná na 
prsou, která se zapíná na knoflíky. 
Ke kroji se nosí světlé ponožky, 
černé polobotky a patříval k němu 
i černý klobouk s bohatou kytkou 
z pestrobarevných suchých květin, 
rozmarýny, korálků a drobných 
zrcátek. 
Stejně jako my dnes, i lidé dříve 
uvažovali, jak se pro danou příležitost 
obléknou. Jako my rozlišujeme 
denní oblečení od společenského, 
formální od neformálního, stejně tak 
uvažovali i lidé dříve v rámci svých 
různých krojových okrsků. Čím 
byly jednotlivé okrsky bohatší, tím 
pestřejší měly šatník a bohatší oděv. 
Lidový kroj se dělil na pracovní, 
sváteční a obřadní. Obecně však 
byly nejlepší šaty vyhrazeny pro 
nedělní návštěvu kostela, zvláště 
o křesťanských svátcích. Dodnes 
některé starší ženy oblékají na 
nedělní mši sváteční kroj, i když už 
ho jinak nenosí a oblékají se podle 
dobové módy. Pracovní oděv musel 
být hlavně praktický, umožňovat 
pohyb a být snadno udržovatelný. 
Profil pracovního oblečení není 
ani tak dán regionem či krojovým 
okrskem, odpovídá spíše druhu 
práce, pro kterou byl určen. Na 
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mimořádně těžkou a špinavou práci 
se oblékaly staré, obnošené šaty, 
často velmi záplatované. Někdy svým 
vzhledem připomínají spíše dnešní 
patchwork. Významným činitelem 
byl levný a trvanlivý materiál. 
Používala se konopná, nebílená lněná 
a později i jemná bílená a barvená 
plátna rozličné kvality. Později se 
plátna tkala na červeně pruhované 
nebo kostkované kanafasky nebo 
se tiskla tiskem z rezervy na 
oblíbený modrotisk. Tento druh 
tradičního lidového oděvu není 
příliš zdokumentován, protože byl 
národopisci kvůli své prostotě dlouho 
ignorován. Proto není zastoupen 
ani v muzeích a není ani popsán ve 
starších odborných pracích. V této 
oděvní sestavě se často využívaly 
obnošené součástky slavnostního 
oblečení. Podle některých 
národopisců nemůžeme pracovní 
oděv považovat za kroj, protože svého 
nositele nevymezoval ze sociálního, 
teritoriálního a etnického hlediska. 
Někteří badatelé jej naopak jako kroj 
označují. Z dnešního pohledu působí 
jako kroj, ale v podstatě jakýkoliv kroj 
by měl vymezovat stejnými znaky 
určitou skupinu lidí, a to pracovní 
oděv nesplňuje. Většina pracovních 
činností se odbývala v základním 
jednoduchém oblečení. Protože 
jeho kritériem byl účel, nepodléhalo 
oblečení příliš pravidlům tradice. 
Vyvíjelo se minimálně, v podstatě 
uchovávalo staré, dobře použitelné 
typy. Čas od času se do něj bez 
problému přimíchaly i zcela nové 
prvky, jindy se objevila část staršího 
svátečního kroje. Kombinacemi 
těchto prvků vznikala zajímavá 
a nepravidelná sestava. Barevnost 
těchto krojů byla decentnější, byla 
dána hlavně dostupnými materiály. 
Jednalo se o uspořádání lomených 
přírodních odstínů. Oblíbená červená 
barva byla použita jen jako důraz, 
např. ve stužce nebo proužku ve 
tkanině. Sytější barevnost přichází 
do ženského pracovního kroje až 
s výrobou továrních látek ve druhé 
polovině 19. století. Kroj mužů 
naopak ztratil továrními látkami 
na barevnosti. Nejdříve muži 
přijali tlumené odstíny, později už 
oblékali černé kalhoty s černým 
krátkým kabátkem z polovlněné 
látky. Pro určité práce spojené se 

společenským hlediskem, například 
sešlost žen při předení lnu, se 
nosívalo oblečení, které se označuje 
termínem polosváteční. Nebylo 
tak zdobné jako sváteční kroj, ale 
bylo z kvalitnějších a barevnějších 
látek. Tento oděv jemně zdobila 
výšivka a dbalo se na úpravu hlavy. 
Slavnostní lidový oděv se původně 
zřejmě od pracovního neodlišoval 
střihem nebo zdobností, ale lišil se 
jen tím, že byl novější. Tento kroj 
měl reprezentační účel, jeho nošení 
znamenalo vědomou příslušnost 
nositele k venkovu, danému místu 
a určité skupině lidí. Slavnostní typ 
kroje se nosil do kostela na nedělní 
bohoslužby, na společenské události 
ve vesnici, například na taneční 
zábavu nebo pouť, ale oblékali ho 

také hosté či účastníci slavnostního 
rodinného obřadu, například u svatby. 
I v rámci těchto příležitostí se kroj 
od sebe navzájem odlišoval, podle 
významu události byl buď okázalejší, 
nebo jednodušší. Zdobnost těchto 
krojů dosáhla svého vrcholu. Proto 
byl velmi nákladný, a tak se co 
nejvíce šetřil. Ihned po návratu 
z kostela se ukládal do truhly. Ženy 
si po cestě do vedlejší vesnice nebo 
města ohrnovaly svrchní drahé 
sukně, aby jim nevybledly. Boty 
a punčochy si oblékaly až těsně před 
městem. Sváteční kroje se dále dělily 
podle věku, pohlaví a stavu. Mladí 
svobodní lidé nosili kroj nejzdobnější. 
U vdaných žen a ženatých mužů 
kroj naopak vyzdvihoval jejich 

důstojnost. Vznešenost zvýrazňoval 
výběr krásného materiálu. Znakem 
bohatého sedláka se stal dlouhý 
beraní kožich z hnědé nebo 
bělavé usně. Slavnostní kroj se 
od jeho dřívější decentní podoby 
velmi posunul. Sukně se zkrátila, 
v některých krojových okrscích 
až nad kolena, oděv se zakošatil 
a většinou zkostnatěl. Vznešená 
výzdoba a škrobení s sebou přineslo 
značnou nepohodlnost. Ženy často 
potřebovaly druhou osobu při 
oblékání kroje. Obřadní kroje se 
nosily při významných událostem 
v životě člověka, křtu, svatbě či 
pohřbu. Pro každou tuto událost byl 
speciální oděv. Křestní oblečení se 
skládalo z košilky, kabátku a čepečku. 
Čepečky zdobily korálky, krajky, 
výšivky, mašličky apod. K oblečení 
patřily i křestní textilie, také zdobené 
výšivkou. Sestava oblečení svatebního 
páru navazovala na místní kroj. 
Kroj pro nevěstu skrýval množství 
obsahových hodnot spojených 
s magií. Najdeme v něm motivy lásky, 
symboliku života a jeho ochrany. Kroj 
nevěsty kromě věnce – čepení – již 
vyjadřoval stav vdané ženy. Čepení 
tvořilo důležitou součást svatebního 
kroje. Skládalo se z vínku kolem 
hlavy, který symbolizoval panenství, 
zelená ratolest značila život, červená 
stuha byla symbolem života – krve, 
blýskavé ozdoby – zrcátka, měla 
odrazit zlé síly. Oblečení do hrobu 
měli lidé připravené v truhlici řadu 
let a brali ho jako samozřejmost. 
Většinou se jednalo o sváteční oděv, 
aby se mohli důstojně setkat se svými 
milovanými v posmrtném světě. 
Starší generace často opakovala 
mladším příbuzným, do čeho je mají 
do rakve ustrojit. Smuteční oděv se 
obvykle nelišil svou sestavou, ale 
odlišoval se barvou. Archaická barva 
smutku je bílá. Obecně převažující 
jsou u nás však barvy temné – tmavě 
modrá a černá. V tomto smutečním 
úboru se nechodilo pouze na pohřeb, 
ale držel se v něm i smutek. Některé 
starší vdovy už oděv nosily po celý 
zbytek života.
A jaká byla podoba kroje v Jehnicích? 
Podle získaných fotografií se na 
počátku první republiky používal 
jehnický kroj. Později před druhou 
světovou válkou a po ní se půjčoval 
kroj kyjovský. Původní jehnický kroj 

Původní jehnický kroj



8

se skládal ze spodniček, jednobarevné 
brokátové sukně zdobené na spodní 
části krajkou, zástěry olemované větší 
krajkou, bílé haleny s rukávci, kordule 
s výšivkami, která se svazovala mašlí, 
a tureckého šátku. Ke kroji se nosily 
vysoké černé holínky. Od roku 1992 
se v naší městské části používají 
nově ušité kroje, které byly navrženy 
podle původního jehnického kroje. 
Tyto kroje ušila paní Jiřina Kubská 
z Jehnic, která se inspirovala ze 
získaných fotografií a informací od 
místních obyvatel. Inspiraci hledala i 
v městské části Brno-Komín, kde jsou 
podobné kroje. Bylo ušito 12 párů tak, 
aby jedna skupina ze čtyř párů měla 
podobnou barvu kroje. Pánský kroj se 
skládá z černých kalhot, bílé košile, 
černé vesty, kloboučku a černých 
polobotek. Za 26 let byly ušity další 
kroje a tím přibyly i nové barvy. 
Premiérou krojů se stala oslava výročí 
700 let Jehnic v roce 1992.
Hody bývaly od nepaměti 
nejslavnějšími dny v roce a staly se 
pravým svátkem pro chasu, děti 
i dospělé. Víno, dechová hudba, 
zpěv, kroje a taneční veselí ovlivňují 
život obce po několik dnů mnohdy 
do ranních hodin. V Jehnicích bývají 
mladé hody první týden v září a trvají 
až čtyři dny. Před mladými hody 
oznamují staří stárci starostovi volbu 
nových stárků. Ve stanovený den se 
sejde chasa a zvolí si jeden hlavní pár. 
V minulosti představovala tato volba 
největší vyznamenání pro venkovský 
pár, jakého se mu mohlo kdy dostat. 
Takové stárkovství má platnost po 
celý rok až do příštích mladých hodů. 
Hlavní stárci řídí všechny zábavy, 
objednávají muziku, přijímají a vydávají 
peníze a jsou zodpovědní starostovi 
a obecnímu úřadu za náležitý pořádek 
při zábavách a za dobré mravy mezi 
chasou. Také čtyři měsíce před hody 
pořádají každý týden ve středu setkání 
pro nové i staré členy chasy za účelem 
učení a opakování lidových tanců. 
U nás se zpravidla tancují tři besedy, 
Moravská, Česká a Hanácká, v roce 
2018 přibyla Doudlebská. Přípravy 
na hody začínají mnoho dnů předem, 
především čištěním okolí Jehnic. 
Samotné hodové slavnosti začínají ve 
čtvrtek stavbou máje coby symbolu, 
který všechny upozorňuje, že se v obci 
konají hody, a provozem kolotočů. 

Na stavění máje se podílí celá chasa 
a dobrovolníci z okolí, přičemž je 
doprovází cimbálová muzika. Stárky 
mají za úkol umístit na autobusové 
zastávky v obci ozdobené májky. Za 
odměnu se pořádá grilování pod májí. 
Stárci tráví noc ze čtvrtka na pátek 
„pod májou“, aby ji nikdo z vedlejší 
vesnice neporazil nebo neodřízl, což 
by se považovalo za velikou ostudu. 
V pátek odpoledne se sejdou jen stárci 
v krojích, někdy je doprovází i jejich 
stárky bez krojů. Začíná se zvaním na 
hody, označovaným jako „vyhrávky“. 
Během dne obejdou celou dědinu 
a pozvou všechny občany na večerní 
předhodovou zábavu a zítřejší hodovou 
zábavu. V rámci pozvání nabízejí 
také snítky rozmarýnu a víno. Stárci 
a stárky po zvaní odcházejí obvykle 
domů načerpat dostatek sil na sobotní 
nejdůležitější den. Dobrá nálada 
občanů Jehnic na předhodové zábavě, 
kterou doprovází pozvaná hudební 
kapela, trvá až do ranních hodin. 
V sobotu ráno se někteří stárci, stárky 
a občané Jehnic zúčastní mše svaté 

v atriu naší základní školy, kde farář 
požehná hodům. Na oběd chodí stárci 
ke svým stárkám domů. Poté se zahájí 
na náměstí v Jehnicích krojový průvod, 
stále doprovázený dechovou hudbou 
a koňmi, a stárci začnou obcházet 
obec a vyzvedávat si své stárky. Stárci 
vyzvou své stárky písní k tančení. 
Každá rodina od stárky má na starost 
pohoštění. Posléze se celý průvod 
vydá za doprovodu muzikantů pod 

máju. Tam starosta udělí hodové právo 
a zahájí definitivně hodové taneční 
veselí. Stárci a stárky po odtančení 
všech besed mají pro přespolní hosty 
nachystané půlnoční překvapení 
a bohatou tombolu. Po celý večer hraje 
dechová kapela a občané s celou chasou 
oslavují jeden z nejvýznamnějších 
svátků Jehnic. Dobrá nálada s přáteli 
a známými u vína trvá pak až do 
ranních hodin. Po náročné sobotě 
přichází ještě náročnější neděle, kdy 
chasu čeká úklid po včerejší hodové 
zábavě. Odpoledne se koná tradiční 
hodový turnaj v malé kopané, kde 
je vítán každý, a tím končí hodové 
čtyřdenní slavnosti v Jehnicích. Měsíc 
po hodech chasa uspořádá vlastní 
soukromou pohodovou zábavu pro 
všechny členy, kde slaví výdělek z hodů 
a úspěch mladých hodů ze září.
Pokusili jsme se také vypátrat, kdy 
se začaly hody v Jehnicích slavit. 
Historický počátek hodových oslav 
nelze přesně datovat. Vůbec první 
zmínka o hodové tradici, kterou se 
podařilo dohledat, pochází z pamětní 
knihy Tělocvičné jednoty Sokol 
v Jehnicích z roku 1912 o pořádání 
prvních tzv. sokolských hodů. 
Tělovýchovná jednota Sokol Jehnice 
pořádala nejrůznější sportovní, 
ale i kulturní akce. Byla založena 
v roce 1911 se stavem 18 členů. Za 
první světové války byly hody a jiné 
slavnosti zakázány. Československý 
Orel po válce požádal obec o povolení 
hodů, ale jestli se uskutečnily, to 
už nám není známo. Další zmínka 
o hodech pochází z hasičské kroniky 
z roku 1926, kde se píše o zisku peněz 
z hodové zábavy. Sokoli a hasiči mezi 
sebou neustále soutěžili o to, kdo 
bude hody pořádat, protože z nich 
získali vždy dosti peněz. Přednost 
ale dávala obec spíše hasičům, které 
považovala pro ni za užitečnější, ale 
občas dostal výjimku i Sokol. Za 
druhé světové války byly hody a jiné 
akce opět zakázány. Po válce byly 
hodové tradice obnoveny. Původně 
se hodové oslavy pořádaly na svátek 
Václava, proto se jim říkalo „Václavské 
hody“. V dnešní době, z důvodu 
konání oslav pod širým nebem, se 
hody přesunuly na první zářijový 
týden, kdy ještě bývá teplé počasí.

Veronika Čuprová ve spolupráci s redakční 
radou Jehnických listů

Fotka původního jehnického kroje,  
podle které se šily repliky
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Kompostéry

Město Brno ve spolupráci  
s městskou společností SAKO 
prodává občanům dotované 
kompostéry za třetinovou cenu. 
Reaguje tak na velký zájem 
o kompostování a současně 
na potřebu předcházet vzniku 
biologicky rozložitelného odpadu. 
O cenově zvýhodněné kompostéry 
můžete požádat na webových 
stránkách www.resako.cz.
K dispozici je:

260 ks 900litrových kompostérů  ●
(cena 760 Kč vč. DPH)
90 ks 400litrových kompostérů  ●
(cena 430 Kč vč. DPH)
15 ks 950litrových kompostérů  ●
(cena 760 Kč vč. DPH)

Žadatel musí splňovat následující 
podmínky:

je fyzická osoba starší 18 let, ●
musí mít trvalé bydliště na území  ●
statutárního města Brna,
kompostéry musí být umístěny  ●
pouze k objektům (bytový dům, 
rekreační objekt, rodinný dům) 
na území statutárního města Brna,
žadatel nesmí mít nedoplatky  ●
v platbě místního poplatku za 
provoz systému sběru a svozu 
komunálního odpadu,
žadatel musí absolvovat školení  ●
o kompostování formou 
e-learningu (viz níže),
žadatel má nárok pouze na  ●
1 dotovaný kompostér.

Podrobnější informace a rezervační 
formulář najdete na www.resako.cz.
V případě dotazů volejte tel: 
548 138 212, 725 339 536 nebo pište 
na email: envicentrum@sako.cz.

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

Aktivní divadelní dílny 
pro rodiče s dětmi od 5 do 8 let

Od 1. 9. 2018 zahajujeme další 
sezonu konání pravidelných 
aktivních divadelních dílen pro 
děti ve věku od 5 do 8 let spolu 
s rodiči. Víkendové divadelní dílny, 
pod vedením odborných lektorů, 
jsou dvouhodinové otevřené lekce, 
založené nejen na dramatické 
výchově.
Dospělí ztrácí, pod tíhou neustálého 
spěchu a problémů, které život 
přináší, současně s nedostatkem času, 
svou bezprostřednost a schopnost 
si s dětmi hrát. Jeden z nejlepších 
způsobů, jak tento stav změnit, 
je divadlo. Nejlepší společníci při 
znovuobjevování spontaneity jsou 
určitě děti, které rodiče v mnohém 
podpoří a společně tak prožijí krásně 
a hravě strávený čas. Prostřednictvím 
takto získaných, zcela nových, 
společných zážitků mohou více 
rozvíjet svůj vzájemný vztah. 
Lekce budou probíhat na základě 
různých tematických okruhů 
vybíraných podle předchozích 
zkušeností, znalostí a jejich využití 
v dalším běžném životě. 

Při výběru jednotlivých tematických 
okruhů bude samozřejmě přihlédnuto 
i k tomu, že účastníci budou různých 
věkových kategorií (děti od 5 do 
8 let, věk rodičů bude zcela jistě 
různý). Proto všechny hodiny budou 
probíhat velmi přístupnou a hravou 
formou; a i proto jsme zvolili formu 
otevřených lekcí, jejichž obsah na 
sebe nebude zásadně navazovat 
a bude tak vhodný pro pravidelné 
účastníky divadelních dílen, stejně 
jako i pro nově příchozí.
Podrobné informace získáte  
na e-mail. adrese:  
divadylko-brno@seznam.cz
Projekt se koná za finanční podpory 
statutárního města Brna.

S Lipkou zvládne sýr i ošatku 
každý!

Stará řemesla i moderní postupy, 
přírodní materiály i jedlé 
ingredience, pro děti i dospělé, 
to všechno nabízí tvořivé kurzy 
na Lipce. Z pestré nabídky 
tří pracovišť si jistě vyberete.
Pracoviště Lipová v Pisárkách 
připravuje nejširší škálu tvořivých 
kurzů. Letošní novinkou jsou kurzy 
nazvané Krůčky k soběstačnosti. 
Naučíte se na nich, jak si užitečné 
věci vyrobit sami doma s pomocí 
dostupných materiálů. Lákadlem je 
třeba Základní kurz výroby sýrů, 
který se bude konat ve dvou turnusech 
10. – 11. listopadu a 26. – 27. ledna. 
V nejbližší době nás také čeká pletení 
ošatky na pečivo (12. října), plácání 
táců z keramické hlíny a barevných 
sklíček (19. října) a také bez/obalová 
dílna (2. listopadu), na které si 
zkusíme ušít látkové pytlíky na 
potraviny i ubrousek napuštěný včelím 
voskem, do kterého si můžete balit 
třeba svačinku.
Děti i dospělé zveme na Rozmarýnek 
do Jundrova, kde po prázdninách 
opět startují pravidelné Keramické 
soboty. Dopoledne od 10 do 12 hodin 
je keramická dílna určená dětem, 
dospělým a studentům bude patřit 
vždy od 12 do 15 hodin. Zahajovací 
keramická sobota vychází na 6. října, 
ty následující 3. a 24. listopadu.
Na Kamenné poblíž Kamenné 
kolonie najdete pracoviště, které je 
proslulé výrobou košíků. V letošním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Získáme pro Vás i Vaši rodinu finanční 

odškodnění při dopravní nehodě. 
 

Neváhejte nás kontaktovat: 
tel. 773 269 603 

www.autocrashinfo.cz 
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roce se zde otvírá i košíkářský 
kroužek, který je určen všem 
zájemcům o tvorbu z proutí i pediku 
od 15 let. Košíkáři se schází každou 
středu od 17.30 do 19 hodin. 
Vždy jeden čtvrtek v měsíci 
se schází senioři s vnoučaty ve 
věku od 4 do 8 let na setkání 
s Křemílkem a Vochomůrkou. 
Čeká nás pozorování a zkoumání 
proměn podzimní a zimní přírody 
i tvoření. Přidejte se k nám 18. října 
a 15. listopadu.
Podrobné informace i přihlášky na 
připravované akce najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar-akci.

Amálka Čípková, Lipka

Říjnové tematické prohlídky –  
aristokracie, mordy 
a vzpomínky Němců 
Na říjen jsme pro vás přichystali 
skutečně nabitý program 
tematických prohlídek. Nejčastěji 
vypráví historické příběhy 
o událostech, které dodnes určují 
podobu našeho města, nebo vás 
provedou architektonickými skvosty 
dokazujícími fascinující brněnskou 
minulost.

Tematické prohlídky / říjen 2018
so 6. 10. 14.00 Brněnské 
aristokratické paláce
sraz: Dietrichsteinský palác na 
Zelném trhu
průvodce: Martin Koplík
V Brně se přes jeho dlouhou historii 
nezachovalo příliš mnoho sídel 
historické moravské šlechty, i když 
nějaká se přece jen najdou.

so 6. 10. 15.00 Trapná procházka 
za hranicí
sraz: Dům umění – volné prostranství
průvodkyně: Trapný čubiny
Vydejte se s Trapnými čubinami opět 
do ulic. Tentokrát překročíte hranice 
starého města, vlastních možností 
a fantazie. Podíváte se na místa, 
která běžně míjíte, buď proto, že je 
nevidíte, nebo že je vidět nechcete.

ne 7. 10. 10.00 Brněnské morytáty
sraz: Nová radnice – nádvoří
průvodce: Jan Kruba

Při této procházce centrem Brna  
vám průvodce vypoví a ukáže,  
„kde se odehrál v minulosti jaký 
mord, jaká pověst se k němu váže 
a jaký přízrak kdy a kde můžete 
potkat.“

so 13. 10. 14.00 Brněnští rodáci 
slavní u nás i ve světě
sraz: Stará radnice – nádvoří
průvodce: Luboš Černý
Procházka vás zavede k budovám 
spjatým s významnými osobnostmi, 
které se narodily v Brně a později se 
staly slavnými doma i ve světě.

ne 14. 10. 14.00 Láska a jiné city 
v Brně ve středověku
sraz: Moravské náměstí u sochy 
markraběte Jošta
průvodkyně: Zdeňka Pitrunová
Projdete se středověkým Brnem 
na pozadí milostného vztahu 
Elišky Rejčky a Jindřicha z Lipé. 
Ve středověku však nabývala láska 
různých podob, a tak se vydáte po 
stopách nejenom citů milostných.

so 20. 10. 10.00 Názvy ulic ve středu 
města Brna během staletí
sraz: Moravské náměstí u fontány
průvodkyně: Marie Schönová
Projděte se s námi známými ulicemi 
v centru města a seznamte se s jejich 
názvy tak, jak se postupně měnily od 
13. století až po současnost.

so 20. 10. 14.00 Po stopách 
Barviče a Novotného a jejich 
spolupracovníků
sraz: Knihkupectví Barvič a Novotný 
Česká 13 – volné prostranství
průvodkyně: Monika Postbieglová
Přenesete se do období, kdy se 
v převážně německy mluvícím Brně 
začínají prosazovat české aktivity, 
jako bylo české knihkupectví, dívčí 
škola nebo divadlo.

ne 21. 10. 10.00 Ze vzpomínek 
brněnských Němců
sraz: Park Lužánky – vstup do parku 
ulice Lužánecká
průvodkyně: Ilona Protivínská
Podíváte se na meziválečné Brno 
očima Němců, kteří zde žili a jejichž 
vzpomínky na město, které už 
neexistuje, nejsou zaváté pozdějšími 
nánosy a mohou tak být zajímavé 
i pro současné Brňany.
so 27. 10. 14.00 Slavné vily 
v Masarykově čtvrti a v Pisárkách
sraz: Barvičova – konečné zastávka 
trolejbusu č. 35 a č. 39
průvodkyně: Bohuše Červená
Projdete se jednou z nejkrásnějších 
vilových čtvrtí v Brně, kde uvidíte 
řadu slavných funkcionalistických vil 
z 20. a 30. let 20. století.
ne 28. 10. 14.00 Nejstarší vily 
v Černých Polích
sraz: před vilou Tugendhat
průvodkyně: Bohuše Červená
Tato oblast je doslova nahuštěna 
památkami, nachází se zde i vila 
Tugendhat, jediná z brněnských 
památek, která je na seznamu 
UNESCO. Známé památky 
neminete, ale podíváte se i na méně 
známé objekty, které v jejich stínu 
trošku zanikají.
so 6. a so 20. 10. 14.00 a 15.00  
a čt 25. 10. 15.00 v angličtině 
a v 16.00 a 17.00 Prohlídky bývalé 
káznice na Cejlu
Bývalá krajská věznice v Brně na 
Cejlu je výjimečný objekt s historií 
sahající až do závěru 18. století. 
Prohlídka 25. 10. v 15.00 je vedena 
v anglickém jazyce.
Kapacita procházek je omezená, 
vstupenky k dostání online  
na www.ticbrno.cz a na infocentrech 
TIC BRNO na Radnické 8, 
Panenské 1 a hlavním nádraží.

Vrána po škole, vzdělávací centrum na Vránově ulici  
v Brně-Řečkovicích, vypisuje přípravné kurzy českého jazyka 

a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školy 2018/2019. 
Nabízíme kvalitní profesionální výuku (učitelky s praxí), indi-

viduální přístup (v kurzu max. 6 žáků), průběžné testování, reporty 
rodičům. Kontakt: www.vranaposkole.cz, vranaposkole@seznam.cz, 

t.č. 776 649 500. Začátek kurzů v prvním říjnovém týdnu.


