
BROUČCI
Pod lesem na paloučku
nad tůní potoka
u Svatojanských Broučků
je v roští chaloupka.

Z dětství pohádka bílá
proběhla vzpomínkou,
jak dobrá lesní víla
skulinou malinkou.

Jak maják na pobřeží
a k němu příboj vln
a světlo, které běží,
jen s očí závoj shrň!

Pohádko z dětství bílá
na chvilku přijdi k nám
jsi naše dobrá víla,
když někdo z nás je sám.

Jak bílé zrnko vína
jde světlo temnotou,
jak rozemnutá hlína
se vrací zpátky tmou.

Do kamen přilož dříví
ať se tu zahřejem
a plamen ohně, živý,
všem dobrým dopřejem.

Na cestě z Jimramova
nás věrně provázej,
pohádko věčně nová
na Broučky pozor dej!

Že svět se tomu směje?
Nech ho jít cestou svou,
snad také jednou najde
tu stezku tajemnou.

Tajemná píseň Vánoc,
v ní zvony jasně zní
a srdce čeká na den,
kdy v něm se rozezní.

Karel Stránský 27. 11. 2006
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Gratulujeme
29. prosince oslaví své 75. naro-

zeniny paní Jiřina Kupská.
Jménem celé obce srdečně bla-

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

Redakce

Myslivecké sdružení
Paseky – Jehnice

V současné „podobě“ Myslivecké 
sdružení ( dále jen MS ) Paseky 
– Jehnice vykonává svoji činnost od 
2. května 2003. V tento den byla 
uzavřena nová smlouva o pronájmu 
honitby mezi Honebním společen-
stvem Jehnice a tímto MS. Činnost 
MS řídí sedmičlenný výbor a kon-
troluje ji tříčlenná revizní komise. 
Dva členové MS jsou pověřeni 
výkonem funkce „myslivecká stráž“. 
V současné době má MS 27 členů 
a tři čekatele na členství. 

Honitba má celkovou rozlohu 
934 ha a nachází se v lokalitách 
obcí Ivanovice, Mokrá Hora, 
Jehnice, Ořešín, Lelekovice, Česká, 
Podlesí a Kuřim. Hlavní činností 
myslivců je výkon práva myslivos-
ti v této honitbě tj. hlavně péče 
o zvěř, sledování jejího zdravotní-
ho stavu, odlov nemocné a slabé 
zvěře, její přikrmování v zimních 
měsících, tlumení zvěře škodící 
myslivosti a zamezení vzniku škod, 
zejména na polních kulturách. 
Důležitá je také brigádnická čin-
nost, která je zaměřena zejména na 
údržbu a budování mysliveckých 
zařízení sloužících k přikrmování 
zvěře, k jejímu pozorování a lovu. 
Neméně důležité jsou i brigády na 
pálení klestu po těžbě dřeva, sázení 
stromků a jejich zabezpečení před 
okusem. Část brigádnické čin-
nosti je také zaměřena na údržbu 
a zabezpečení provozu myslivecké 
chaty, která se nachází v lokalitě 
Kleštínek.

V průběhu roku se srnčí a černá 
zvěř loví individuálně na základě 
schváleného plánu lovu a vy-
daných povolenek k lovu s při-
hlédnutím k úhynům této zvěře. 
V podzimních a zimních měsících 
jsou organizovány společné hony 
na divoké kachny a bažanty-ko-

houty, naháňky na divoká prasata 
a na zvěř škodící myslivosti, zejmé-
na na lišky. Těch bylo zatím v roce 
2006 uloveno dvacetčtyři. Zajíci se 
již několik roků neloví. Pro zvý-
šení jeho stavu bylo v roce 2004 
zakoupeno a v honitbě vypuštěno 
32 kusů zajíce polního. Stavy této 
zvěře se sice zvýšily, ale v současné 
době ještě nejsou na požadované 
úrovni.

Každoročně je pořádán na střel-
nici v Závisti přebor MS v brokové 
střelbě na asfaltové terče. Posláním 
této akce je nejen získat jednu 
z hodnotných cen, ale hlavně si 
prověřit střelecké schopnosti před 
loveckou sezónou.

Pro výkon práva myslivosti 
myslivci vlastní 11 loveckých psů 
malých i velkých plemen. Držitelé 
těchto psů vynakládají spoustu času 
na jejich výcvik a loveckou upotře-
bitelnost. 

 Při MS pracuje pod vedením 
pana Jiřího Kačírka st. krou-
žek „mladých přátel myslivosti“. 
Členové kroužku se schází na 
myslivecké chatě na pravidelných 
schůzkách. Hlavní náplní činnosti 
kroužku je naučit děti poznávat 
naši zvěř, rostliny, houby, hlasy 
a stopy zvěře. V zimních měsících 
se děti, mimo jiné, také praktic-
ky podílejí na přikrmování zvěře. 
Každoročně na jaře je pro ně uspo-

Letošní první sníh 3. 11. 2006
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řádáno místní kolo soutěže „Zlatá 
srnčí trofej“, ze kterého ti nejlepší 
postupují do okresního kola, pří-
padně do národního finále. Tohoto 
finále se v roce 2003 zúčastnil Jan 
Vodička a v roce 2006 do něj po-
stoupila Simona Kačírková.

V posledních dvou letech byly „za 
finanční výpomoci“ ÚMČ Jehnice 
pro tento kroužek zorganizovány 
výlety. V roce 2005 to bylo do led-
nicko-valtického areálu s prohlíd-
kou zámku, s přednáškou a prak-
tickou ukázkou dravců společnosti 
Zayferus. V letošním roce se výlet 
uskutečnil do ZOO Lešná u Zlína. 
Myslivecké sdružení
Paseky – Jehnice přeje čtenářům 
klidné a příjemné prožití svátků 
Vánočních, hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a pohody v roce 2007. 

výbor MS

Antonín Galla:
U nás na Horce.

Rozsáhlý rukopis známého br-
něnského houslaře, který vzpomíná 
na své dětství v Jehnicích. Jeho dílo 
dosud nebylo vydáno a je šířeno 
jenom v opisech. Má velkou vypo-
vídací hodnotu, jeho vzpomínky 
mají charakter téměř kronikářských 
zápisů, samozřejmě z osobního 
pohledu. Jsou to vzpomínky na 
jeho školní léta, do 14 let. Narodil 
se v roce 1897 a zde uvedená část 
kapitoly se týká asi roku 1903. 
Rukopis vznikl asi kolem roku 
1945. Jak tedy vzpomíná na vá-
noční období před sto lety malý 
Tonda. 

XI. Ve škole před
sv. Mikulášem, vánoce na 
Horce a první známky jara.

Zatím sněhová pokrývka narůsta-
la,až dosáhla skoro půl metru.Dny 
byly stále kratší a kratší. Petrolejová 
lampa čadila ráno skoro do osmi 
a k večeru začala už od čtvrté.

Cesty se neprohazovaly, chodní-
ky se nečistily. Bylo na chodcích, 
aby si sami cestu prošlapali. Běda 
tomu prvnímu, zvláště když to byl 
malý kluk. Krok za krokem se bořil 
do hlubokého sněhu až po kole-
na. Na nohou staré, velké boty po 

Poldovi Hruškovém, nohy v nich 
zabalené do hader, které nahra-
zovali ponožky a také vyplňovaly 
přebytečný prostor. 

Do školy jsem přicházel všecek 
utrmácen. V předsíni stáli dva nej-
větší žáci ze třetí třídy, jež vybral 
pan nadučitel, aby ti malí měli před 
nimi respekt. Jejich povinností bylo 
dbát na to, aby si každý žák řádně 
očistil obuv.

Ve třídě bylo příjemně teplo. To 
nadučitelova služka, představující 
i školnici, topila již od časného 
rána ve všech učebnách. V osm ho-
din oznamoval zvon hlučně začátek 

vyučování a hned nato vstoupil do 
třídy pan učitel. Vstali jsme jako 
na povel a zpěvavě jsme pozdravo-
vali: Pochválen Pán Ježíš Kristus! 
Sborem jsme se též pomodlili 
Otčenáš a Zdrávas.

Pan učitel napsal na tabuli něko-
lik početních příkladů, které měli 
luštit žáci z druhého oddělení, 
zatímco probíral látku s odděle-
ním prvním. Po půl hodině se to 
zas obrátilo. První hodinu byly 
obyčejně počty, druhou pak psaní. 
Pak o desáté opět zahlaholil zvon 
na čtvrthodinovou přestávku a pan 
učitel zmizel ve svém kabinetu, 

Mikulášská nadílka v základní škole
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který měl v prvním patře mezi prv-
ní a druhou třídou.

Sotva zašel, rozezvučela se třída 
sborem šedesáti hlasů. Přestávka 
byla hlavně určena k tomu, aby si 
žáčkové mohli sníst přesnídávku, 
která vypadala v naší třídě takto: 
Jeden žák měl rohlík, dva chléb na-
mazaný sádlem, deset dalších suchý 
chleba a ti ostatní koukali a žvýkali 
naprázdno.

Mezi dobrými přáteli se žebra-
lo. Aby se však nemuselo říkat:
„Nežebré, copak seš Ševčíčka /to 
byla obecní žebračka/?“ našla se 
nová, gentlemanská forma. Stačilo 
říci šťastnému a překvapenému 
majiteli krajíce:„Jedna jedna!“ a on 
nerad sice byl nucen však ulomit 
sousto a podat je gentlemanu-žeb-
rákovi. Poněvadž se toto pravidlo 
dost poctivě dodržovalo, bylo ne-
bezpečí, že při jeho zachovávání 
nezbude majitelům přesnídávek 
ani sousto. Byla proto vynalezena 
protiobrana. Když se majitel krajíce 
zakousnul do svého a viděl, že se 

k němu blíží nějaký hladovec s při-
pravenou formulí na rtech, musel 
hbitě křiknout:Tři na tři! To bylo 
tabu, žádostivec už neměl nárok na 
jeho sousto a nyní by bylo už blá-
hové a zbytečné říkat: Jedna jedna! 
- protože toto žebravé heslo bylo 
předem anulováno oním heslem 
obranným.

Po přestávce se pan učitel vrátil 
a začalo se s mluvnicí. Je pravda, že 
v prvním oddělení první třídy jsme 
se přes různé názvy předmětů, jimž 
jsme se měli učit a jimž jsme ani 
nerozuměli, učili stále jen čmárat 
nějaké písmeno nebo jenom jeho 
část po tabulce. 

V úterý a v pátek bylo nábožen-
ství. To k nám chodil vyučovat sám 
pan farář z Řečkovic. Jmenoval se 
páter Stejskal. Hodina náboženství 
byla pro mne něco podobného jako 
později u jehnické babičky večery 
při draní peří. Výklady páně fará-
řovy jsem poslouchal zrovna tak 
napjatě jako ty strašidelné báchor-
ky potom. Adam s Evou na mne 

neudělali žádný zvláštní dojem. 
Nemohl jsem pochopit, jak to, že 
se Eva nebála hada, nač ho potře-
bovala, když měla chuť na jablko 
a proč si je neutrhla sama, když 
přece had nemá ruce a ona sama 
měla dvě. Kain s Abelem mně už 
zaujali docela jinak. Ještě dnes si 
umím představit ten obraz na stěně 
naší třídy, ty dva kouře, z nichž 
jeden se plazí po zemi a druhý 
stoupá přímo k obloze. Kyj na zemi 
a Abel také na zemi. Bylo mi Abela 
velice líto a jen jsem se divil, proč 
Kaina nesebrali četníci, když měli 
strážnici jen několik kroků od naší 
školy.

Pana faráře, kterého jsme jme-
novali velebným pánem, jsem se na 
to bál zeptat. Tázal jsem se proto 
až doma maminky, proč Kaina ne-
odvedli četníci, ale ona mi jenom 
řekla, že tenkráte ještě ani četníci 
na světě nebyli.

„A proč, mami, nebyli?“ „Protože 
také nebyli zlí lidi!“ „Ale ,mami, 
Kain, které zabil Abela, byl přeci 

Mikuláši v Jehnicích
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zlé!“ namítal jsem dále. „Dé mně 
pokoj s téma tvéma hlópéma vo-
tázkama a dé rači pozor na děcka!“ 
odbyla mě maminka.

A přišel čas, že se u nás za-
čalo mluvit o svatém Mikuláši. 
V předvečer svátku toho štědrého 
světce nám maminka poradila, 
abychom si dali punčochy za okno, 
že nám tam Mikuláš něco dobrého 
nadělí. Bohužel jsme punčochy 
neměli, tož nám maminka půjčila 
svoje. Ráno jsme běželi rovnou 
z postele k oknu a jaké překvape-
ní, jaký údiv! Mikuláš nám dal do 
punčoch sám sebe v perníku, kro-
mě toho pár ořechů a cukrovinek. 
To bylo radosti!

Hůře dopadl Viktor. Na něho 
přišel Mikuláš v bílé ženské košili 
a s čertem, který měl opravdov-
ský černý ocas, jak mně potom 
Viktor sám tvrdil, opravdovské 
rohy a chřestící řetězy v rukou. 
Už prý držel Viktora v náručí, že 
ho odnese do pekla, ale když mu 
slíbil, že bude hodný a že bude na 
slovo poslouchat babičku, tak prý 
ho zase pustil. My jsme z toho také 
něco zaslechli, neboť to bylo slyšet 
k nám přes síň. Měli jsme strach, 
že ten čert přijde také k nám, ale 
nám se zřejmě vyhnul. Ještě té noci 
jsem se však dozvěděl, proč k nám 
Mikuláš s čertem nezašli. 

Když se mě totiž naši ptali, zdali 
spím, nezmýlil jsem se, mlčel jsem 
jako hrob a klidně jsem je vysle-
chl.Maminka povídala tatínkovi, 
že ten čert byl strýc Handrych 
a ten Mikuláš strýc Francek. Když 
se tatínek divil, že nepřišli také 
k nám, maminka povídala, že jim 
to zakázala, že máme „malý děcka 
a ešče be nám je zbřídili!“ Nevěděl 
jsem, co to znamená „zbřídili“ a ta-
ké mně nešlo do hlavy, jak se se-
jdou čert s Mikulášem, když jeden 
bydlí v nebi a druhý v pekle. Také 
mi bylo divné, proč nepřijdou sami 
osobně a proč se nechávají zastupo-
vat našimi strýci. Chtěl jsem se na 
to všecko zeptat maminky, zavčas 
jsem si však vzpomněl, že bych tím 
prozradil své noční naslouchání.

Za dva dny, osmého prosince, byl 
svátek Panny Marie, to zas naklá-
dala Matička za okna. Viktorovi 
naložila dokonce dvakrát. Ráno na-

šel plnou punčochu darů za oknem 
a večer, když přišla jeho maminka 
z práce, mu naložila tou velkou va-
řekou za to, že zapomněl na to, co 
slíbil Mikulášovi a nepomáhal ba-
bičce.Protože naši rodiče Matičku 
neuznávali, vyšli jsme tentokrát na 
prázdno. 

„Šak vám to Ježíšek vynahradí!“ 
těšila nás maminka.

Když vzpomínka zalétne do dět-
ských let, každý z nás starých se 
diví,jak to, že se mu dnes měsíc, to 
je celých třicet dní, zdá kratší, než 
byl v dětství týden. A ten týden byl 
ještě delší, když jsme se na něco 
těšili. To byly dlouhé tři dny od 

pondělka, než přišel čtvrtek-den 
prázdna, a zas ještě dlouhý pátek 
a sobota, než byla neděle. Dnes ří-
káš již v pátek ráno: Zas už je jeden 
týden pryč!

No ale nakonec jsme se těch 
vánoc přece jen dočkali. Ve škole 
doznělo „Hoj, ty štědrý večere …“ 
a začaly vánoční prázdniny.

Les pána z Baurů byl ochuzen 
o osmdesát stromků, vesměs men-
ších a středních smrčků. Dva dny 
před svátky nešel hajný Čódek do 
lesa, aby se nemusel zlobit. Páni 
z Baurů i s mladým byli ve Vídni, 
neviděli tedy, jak jim řídne les 
Cihelňa, kde rostly nejkrásnější 

Vánoční besídka v naší škole
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vánoční stromky. Zloději však ne-
nadělali tak velké škody. S pilečkou 
pod kabátem se k večeru přikradli 
k lesu, kde si našli každý ten svůj 
vyhlédnutý smrček či jedličku. 
Nikdo neřezal stromek u cesty, ale 
zašel do houštiny, a raději vyhledal 
dvojáček, dva stromky rostoucí 
z jednoho kmínku. Ten slabší uříz-
nul, řez pahýlu zamazal hlínou, aby 
svítící běl řezu nesvítila do světa. 
Byla to vlastně docela rozumná 
probírka a kdyby si páni z Baurů 
zašli o vánocích do lesa, nenašli by 
ani stopy po lesním pychu. 

Náš tatínek donesl stromek ráno 
za tmy, dříve než šel do práce. 
Čerstvá vůně lesa s ním vnikla do 
všech koutů teplé světnice.

Na štědrý den se držel půst celý 
den, abychom viděli zlaté prasátko, 
ale přes sebehrdinštější odpírání 
potravy tělu se nám zlatý ten zázrak 
přece neukázal. Na naši otázku se 
nám dostalo vysvětlení:

„Istě ste něco tajně zežrali!“
Neměli jsme čisté svědomí, neboť 

se celý den pekly buchty a každému 
se podařilo v nestřeženém okamži-
ku nějakou ukrást, museli jsme se 
tedy s tím vysvětlením spokojit.

Pak jsme strojili s maminkou 
stromeček a při tom se dalo leccos 
skřupnout, co se mělo pověsit jako 
vánoční ozdoba. Ten náš stromek 
byl veliký, ale mnoho toho na něm 
nebylo, zato Viktor dostal malý, 
měl však na něm navěšeno věcí, že 
se až větvičky ohýbaly.

Když jsme jej ozdobili cukrovím 
zabaleným v zlatých a stříbrných 
papírcích, připevnili jsme na konce 
větví malé skřipce na svíčky, stro-
mek zasadili do dřevěného kříže 
a postavili na stůl.

Vůně čerstvě upečené bábovky 
se slévala s vůní lesa, bylo příjemně 
v duši za té sváteční nálady. Zdálo 
se, že samo nebe vstoupilo do naší 
malé chudobné světnice.

Když přišel večer tatínek z práce, 
prohlédl si stromek, narovnal jej 
a při tom jen broukal, nehoukal 
jako obyčejně: „Ani ten stromek 
nikdo neumí pořádně postavit!“ 
I on se mně zdál toho večera mír-
nější a hodnější.

Přišla večeře. Rozkrájenou, cuk-

rem posypanou bábovku na velkém 
talíři postavila maminka na stůl. 
Každý si mohl vzít, kolik snědl, 
a k tomu jsme dostali čaj, my děcka 
s citronem, rodiče s rumem.

Světnice byla ozářena velkou svá-
teční lampou, pomalovanou mod-
rými květy, s velkou bílou bání. Byl 
to dar paní Nehybové k svatbě naší 
maminky. 

Nemohli jsme se dočkat, až naši 
rozžehnou svíčky na stromku. 
Najednou však tatínek foukl do 
cylindru lampy, v nastálé tmě nás 
všechny maminka přitáhla oběma 
rukama k sobě a držela nás dále od 
stolu. Vrzly dveře, po chvíli jsme 
zaslechli kroky a pak slabé za-
bouchnutí.

Dálo se něco tajemného a žádný 
z nás ani nepípl. Potom tatínek 
hledal u kamen sirky. „Musel sem 
to sfóknót, moc ta lampa čudi-
la,“ povídal, když ji zase rozsvítil. 
Náhlým světlem jsme byli poněkud 
oslepeni, ale v to už maminka vo-
lala: „Děcka, podívéte se pod stro-
meček, copak to tam je, jistě vám 
něco nadělil Ježíšek!“

Můj zrak padl na sáně. Vždyť 
jsem se celý měsíc modlil, aby mně 
je Ježíšek nadělil. Byly dvakrát tak 
velké než Viktorovy, také mnohem 
širší, masivní , a co víc byly pobité 
železnými ráfy! To bylo radosti! 
Ani jsem se nestaral o dary sester. 
Teprve když první nadšení opadlo, 
všimnul jsem si panenek udělaných 
z hadříků, které mně nadšené sest-
ry ukazovaly.

Ještě téže noci jsem se z vypo-
slechnutého hovoru rodičů dově-
děl, kdo mi naložil sáně.

„Prosím ti, cos dal za ty saně?“ 
ptala se maminka. „Moc ne. Dřeva 
máme v pivováře dost a bednářovi 
sem dal pět flašek piva. Právě dnes-
ka zabíjí, tak potřebuje víc piva. 
Vidíš, skoro bych zapomněl, zítra 
si tam máš přijít pro zabíjačku!“ 
„Takés to mohl říct spíš, kópila 
sem na zétřek hovězí!“ „Z hovězího 
uděláš zétra guláš a budem ho mít 
na Štěpána,“ povídal tatínek.

„Vidíš, to je nápad, to je ná-
pad!“ Akorát sem ti chcela říct, že 
bech se šla na Štěpána podívat do 
Lelekovic za maminkó. Tak zétra 

ten guláš udělám, ty si ho jenom 
vohřiješ a budeš mít voběd s děcka-
ma“, povídala maminka. 

„Jak si to, prosím ti, představuješ, 
že já tady mám být sám s děcka-
ma?“ „Jednó také s nima můžeš bét! 
Só tvý jako mý, furt bes je vodstr-
koval jako cizí!“

„Tak dyž půjdeš za maminkó do 
Lelekovic, žes ju tak dlóho nevidě-
la, tak si běž a já pudu zas jednó po 
dlóhým čase jako na velký svátky 
do hospody. Dyť stačí, že s tema 
děckama bude Tonda. Opatruje je 
celé rok, tak je může pohlídat i na 
Štěpána!“ povídal tatínek.

„Tonda nemůže, Tonda musí ít 
se mnó do Lelekovic. Sama se bo-
jím po té cestě!“

„Čehopak se, prosím ti, bojíš? 
Vylezeš na vrch na Příhon a už 
seš ve votevřenéch polách a za pár 
minut vodsáď už vidíš Lelekovice! 
No běž si s Tondem, já si pudu 
zas jednó zahrát mariáš. Řeknu 
Mařeně, aby tady zvostala s děc-
kama. Jenom se furt divím, že se 
bojíš. Dyť tady není Hercegovina!“ 
povídal již v polospánku tatínek.

Já nemohl ještě dlouho rozčile-
ním usnout po zprávě, že půjdu 
pozítří do Lelekovic za babičkou. 
To byl pro mne největší dar od 
Ježíška.

Druhý den Narození páně, jeden 
z největších svátků ve vsi. Tři moje 
tety s jehnickou babičkou se oblék-
ly do svých nejlepších šatů a šly na 
mši do Řečkovic. Před odchodem 
se u nás babička zastavila a povída-
la naší mamince:„Co te, Vichtoro, 
te nepudeš s nama do kostela ani 
v takové velké svátek?“

„Nemůžu, mami, só tade děcka 
a musím take vařit. Já so zbožná 
ženská, ale pro te děcka se nemůžo 
hnót z domu. Šak im potvorám 
říkám, že nemám ani čas se skr-
zevá ně pomodlit. Dyť já nemůžo 
přijít do pekla, Pánbu přecik vidí 
a uzná, že ti fagani só všeckým 
vinni. A pak mám jít pro zabí-
jačko! Musím také vařit na zétra, 
dyž se du podívat za maminkó do 
Lelekovic.“

„Na to máš čas a do kostela neé? 
Šak to Pánbiček vidí a nenechá to 
jenom tak!“
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Babička rozhořčena odešla, ma-
minka vzala talíř na prejt s konvou 
na polévku a šla na zabíjačku. 
Tatínek si hověl v posteli a dělal 
jako by spal, když jeho maminka 
u nás kázala.

Za chvíli vylezl z postele, cho-
dil chvíli v podvlékačkách a bos 
po světnici, najednou se zastavil 
u stromku a povídal: „Poď sem, 
Tondo, copak bys tak scel z toho 
stromku?“ Řekl to mírným, docela 
jiným a nezvyklým tónem, který 
mě v jeho otázce překvapil tak, že 
mně trvalo notnou chvíli, než jsem 
se stačil probrat. Teprve na jeho 
povzbuzující: „No tak si vyber!“ 
jsem ukázal na velkou rybu, zabale-
nou ve stříbrném staniolu.

Tatínek utrhl rybu a podal mně 
ji. Poděkoval jsem tiše, odšoural 
se od stolu, začal jsem rybu loupat 
a dělit, protože jsem chtěl poda-
rovat sestry. Když to však tatínek 
viděl, povídal: Sněz to sám, já jim 
dám taky.“

Trhal jeden kus po druhém a ří-
kal: „Toto dé Anduli, toto Olgi, 
a toto névěčí dé té malé Šiši!“ 
Tak totiž jmenoval naši nejmenší 
Viktorku.

Nezůstalo však 
při prvním kousku. 
Trhal dále a po-
dával jednomu po 
druhém. Spokojeně 
jsme chrupali 
cukroví a tatínek 
se nám zdál doce-
la jiný, než jsme 
ho dosud znali. 
Přitom se stále 
usmíval. Později 
jsem poznal, že to 
dělal jen z legrace, 
aby pozlobil ma-
minku.

Jak jsem pravil, 
moc jsme toho 
na stromku ne-
měli a než přišla 
maminka domů, 
uběhlo dost času. 
Byla tam dlouho, 
protože musela, 
když dostala zabí-
jačku, za odměnu 
pohovořit s hos-
podyní. A pak po 

cestě každé sousedce, kterou po-
tkala, musela vyprávět, kdo to za-
bíjel, jak to prase bylo těžké a kolik 
sádla. Když tedy maminka konečně 
přišla, kromě ohořelých svíček ne-
zbylo na stromku nic.

„Kdo to votrhal?“ spustila přímo 
na tatínka, který byl už zase v po-
steli.

„Já nevím,“ povídal tatínek po-
ťouchle a začal se smát. Maminka 
ovšem ihned uhodla, kdo je původ-
cem toho vandalismu.

„To stálo za to se s tým strojit! 
Taks jim to měl dát zežrat včera 
a nemuseli sme se s tým dřít! Já ten 
stromek vyhodím, nač be tade byl, 
ešče tak pro smích nekomu, dyby 
k nám přišel,“ vysypala ze sebe roz-
horleně, vyhodila stromek na dvůr 
a kříž schovala na půdu, abychom 
jej měli zase na druhý rok, „dá-
-li nám Pánbu zdraví a budeme-li 
živí,“ dodala poněkud smířlivěji.

Když jehnická babička přišla 
z kostela a uviděla náš stromek na 
dvoře, neodpustila si povzdech: „Ja 
kdopak na světě viděl zežrat stro-
mek hnedka první deň? To je to 
její vechování, to je to její hospo-

dářství! Náš Vichtor musí mět ten 
stromek až do Třech králů“.

Taková řeč jehnické babičky mi 
připadala moc divná. My přece ne-
sežrali stromek, jenom to cukroví 
na něm a stromek přece maminka 
spálila. A jak při tom to pálené jeh-
ličí vonělo! Maminka přinesla od 
bednářů plný talíř krvavých krup, 
na nich jitrnice a jelita. Kromě 
toho dostala plnou konev polévky 
trdelnice. Měli jsme vpravdě svá-
teční oběd a večeři, guláš zůstal na 
zítřek. 

Já byl celý božíhodový svátek 
ve zvláštní náladě. Bylo toho 
mnoho na jediný den a něco, co 
u nás nebývalo nikdy ani v neděli. 
Tatínkovo laskavé chování, mož-
nost skoro do syta se najíst cukroví 
a pak náramný oběd i večeře! To 
vše však nebylo nic proti tomu, jak 
jsem se těšil, že zítra půjdu s ma-
minkou do Lelekovic k babičce. To 
bylo z celých vánoc nejkrásnější.

Druhý den na Štěpána maminka 
ráno zavolala Mařenu k nám do 
světnice: „Mařeno, já bech se ráda 
podívala na takový svátky dom 
k nám do Lelekovic za maminkó 
a potřebovala bech, abes tade bela 
a našema děckama, než přindo. 
Chceš tade bét?“

„Já bech vám, Vichtoro, tade 
bela,„vykala mamince, ačkoliv byly 
švagrové, ale mamince bylo tenkrát 
dvacetdevět a Mařeně deset let, 
„dež mně půjčíte te vaše románe 
o tým Tomanovi Pámbičkářovi, co 
máte v halmaři. Já bech dávala po-
zor na děcka a přitým bech si čtla. 
Něco sem už z teho přeříkala, dyž 
mně to Tonda jednó půčil. Néhesčí 
je tam, jak ten Toman chodil za tó 
Ráchel, to se mně tam mocka líbí.“

Maminka vytáhla uchytané se-
šity známého již románu ze skříně 
a podala je Mařeně.

Já byl již od rána oblečen a při-
praven na cestu. Když jsem však 
viděl, že se maminka nemá k od-
chodu, zeptal jsem se nedočkavě: 
„Mami, proč už nendem?“

„Já sem si to rozmyslila. Pudem 
tam až před poledněm, abychom 
tam přišli až po vobědě. Vona teta 
Francka be se muhla myslet, že je 
tam deme vyžírat.“

Vánoční strom
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Bylo to moc dlouhé dopoledne. 
Všecky nehty jsem si z netrpělivosti 
okousal, ale konce jsem se přece 
jen dočkal. Maminka si oblékla 
sváteční sukni trajdu, volnou bluzu 
a pak se zabalila do velkého vlňá-
ku. Já měl navlečeny od maminky 
ušité kalhoty, na nohou hadry do 
botů, co jsem měl do školy, kabát 
po hrbatém Müllerovi a na to vše 
velký kabát, poslední dar od Poldy 
Hruškových.

Tradice ZŠ Horácké 
náměstí

 Již se stalo tradicí, že žáci 
osmých tříd naší školy absolvu-
jí poznávací exkurzi do Prahy. 
Výjimkou nebyl ani letošní pod-
zim.

 Ani jsme se nenadáli a náš den 
„D“ nastal. Cesta vlakem rychle 
ubíhala, protože o zábavu nebyla 
nouze. Kochali jsme se výhledem 
z okna, když najednou nastalo

podezřelé ticho – konečně jsme 
totiž spatřili vytouženou siluetu 
Prahy.

 I přes malé potíže jsme se dostali 
rychle do hotelu, kde jsme se uby-
tovali a s nadšením vyrazili do víru 
hlavního města. 

 Po celé tři dny našeho pobytu 
v Praze jsme objevovali a obdivo-
vali její krásné památky. Opravdu 
velký zážitek ve mně zanechala 
noční vycházka Prahou. Osvětlený 
Karlův most, ozářené Národní di-
vadlo, Pražský hrad, to vše budilo 
velkolepý dojem. Taktéž návštěva 
divadla „Na Fidlovačce“ nebo 3D 
kina „Imax“.

 Měli jsme i velké štěstí, v Pra-
ze nám ani jednou nezapršelo. 
Celý výlet se nám vydařil a cesta 
Pendolinem ho skvěle uzavřela.

 Gabriela Nováková, žákyně 8.A,
ZŠ Horácké náměstí

 

Program ZOO Brno
leden 2007
7. ZOOBÁL V JANÁČKOVĚ 
DIVADLE
taneční zábava ve velkém stylu
Učinkují:
Bob Frídl, Tereza Kerndlová,
Laďa Kerndl a Jazz Friends,
C & W Noví Kaskadéři,
Mimi Fortunae - taneční divadlo,
In Flamenus - fakír, oreintální tan-
ce, Pavel Helán s kapelou
Moderuje: Naďa Jandová
Partner Zoobálu je CK 
Livingstone.
Všichni učinkující jsou adoptivními 
rodiči zvířat v Zoo Brno
Datum: 26. 1. 2007
Místo konání: Janáčkovo divadlo
Informace: kubinova@zoobrno.cz 
mailto: kubinova@zoobrno.cz, 
546 432 361, 604 44 95 76

Ing. Jiřina Kubínová

Tomáš Pavlík



Kateřina Stloukalová

Kristýna Abrahamová

Z mnoha krásných prací jsme byli bohužel nuceni, z důvodů rozsahu tohoto vydání,
vybrat pouze těchto několik výtvarných děl.



Tereza Halačková

Petr Kejík


