
Úvodem
Končí období letních prázdnin a dovolených. 

V tomto čase k Vám přicházíme s dalším číslem 
našeho zpravodaje. U příležitosti nově vznikající 
tradice zářijových oslav jsme připravili rozšířené 
vydání. Proto zahoďte smutek z odcházejícího 
léta a dobře se bavte při slavnostech Jehnické babí 
léto 2003.

Redakce

Mladí hasiči SDH 
Brno - Jehnice v roce 2003

Práce s mládeží má u našeho sboru dlouholetou 
tradici. Její počátek sahá až do roku 1938, kdy byl 
vyčleněn jeden hasič na cvičení družstva skautů 
s malou stříkačkou. I v dnešní době bojuje druž-
stvo mladých hasičů v soutěžích požárního sportu 
o nejlepší umístění. Mladí hasiči se nesoustředí 
jen na požární ochranu. Jejich náplň práce je 
opravdu různorodá a zaslouží si naši pozornost.

Posuďte sami.
Každou neděli pravidelně probíhaly schůzky 

družstva mladých hasičů v tělocvičně ZŠ zamě-
řené na sport.
5. ledna - uspořádali mladí hasiči již podruhé 

Tříkrálový průvod po městské části spojený se 
sbírkou pro oblastní charitu Brno.

1. března - účast mladých hasičů na tradičním 
masopustním průvodu masek po MČ.

26. dubna - soutěž v hasičském trojboji v Brně 
- Holáskách, kde mladší žáci obsadili 2. místo 
a starší žáci 6. místo. Trojboj se skládá z po-
žárního útoku CTIF, štafety dvojic a uzlové 
štafety.

4. května - se zúčastnili mladí hasiči druhé hasič-
ské pouti v Křtinách.

24. května - působili mladí hasiči jako rozhodčí 
na Bambiriádě v Lužánkách, kde také předvedli 
ukázky hasičských dovedností.

31. května - bojovali v Pisárkách na stadionu SKP 
Kometa Brno o první místo v okresním kole 
hry Plamen. Vzhledem k nevydařené podzimní 
části (branný závod), kde obsadili obě družstva 
až 6. místo, neobhájilo družstvo mladších žáků 
skvělé vítězství z loňského roku. Celkové druhé 
místo v okrese je ale i tak dobrou vizitkou. 
Družstvo starších žáků, startující poprvé ve 
starší kategorii, obsadilo pěkné 4. místo.

15. června - se uskutečnil výlet na hrad Špilberk 
s prohlídkou kasemat a výstupem na vyhlídko-
vou věž.

28. června - se mladí hasiči zúčastnili oslav 90 let 

trvání SDH v Ořešíně, kde spolu s mladými 
členy SDH Ořešín předvedli ukázku požárního 
útoku na model hořícího domku.

Další plánované akce do konce roku 2003.
24. - 30. srpna - hasičský tábor v areálu „Pod hrá-

zí“ na Plumlovské přehradě v okrese Prostějov.
13. září - soutěž v požárním útoku v Útěchově.
20. září - soutěž v požárním útoku v Komíně.
27. září - soutěž v požárním dvojboji v Ořešíně.
19. října - závod požárnické všestrannosti v Ho-

láskách.
26. října - pořádání 4. ročníku Drakiády v Jehni-

cích - soutěže o nejhezčího a nejvýše létajícího 
draka.
Poslední plánovanou a dosud neuskutečněnou 

akcí je zimní tábor v Jeseníkách nebo Bílých 
Karpatech.

Starosta SDH Jiří Hudec

TJ Sokol Jehnice - zhodnocení 
sezóny 2002/2003

V sezóně 2002/2003 se pravidelných soutěží 
zúčastnila družstva oddílů volejbalu a badmintonu 
v kategoriích žáků, kadetů, juniorů a dospělých. 
Bylo dosaženo řady výborných sportovních 

úspěchů, o kterých jsou podávány informace ve 
vývěskách TJ. 

Mistrovství České republiky v badmintonu 
smíšených družstev v kategorii starší žáci:
I. Sokol Meteor Radotín Praha
II. Sokol Brno-Jehnice
III. Sokol Dobruška

 Starší žáci Sokolu Jehnice dosáhli obrovského 
úspěchu ziskem stříbrných medailí na MČR 
v badmintonu smíšených družstev. Přesto, že 
v družstvu startovali převážně hráči ročníku 
1989, zhostili se role mladého nadějného týmu 
na výbornou. Družstvo hrálo v sestavě: Kristína 
Ludíková, Monika Románková, Mája Proksová, 
Zuzana Nováková, Martin Vojta, Radim Dvořák, 
Petr Procházka, Lukáš Missbach.

 Oddíl badmintonu byl pořadatelem 
Mistrovství České Republiky dospělých, které se 
konalo 2.-4. května 2003 v nové sportovní hale 
v Brně-Bohunicích. Mistrovství se konalo pod 
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana 
Ing. Stanislava Juránka. Mistrovství se zúčastnili 
nejlepší hráči a hráčky z celé ČR. Za veliký úspěch 
je považována účast hráče Sokola Jehnice Tomazse 
Mendreka ve finále smíšené čtyřhry společně 
s Hankou Milisovou, kde podlehli ve velmi vyrov-
naném utkání páru Koukal-Koudelková 1:2 na sety. 

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další číslo Jehnických listů. Tentokrát v rozšířené a vylepšené úpravě s programem letošních slavností, které se konají pod názvem 

„Jehnické babí léto“. Těchto slavností se též zúčastní jako hosté naší městské části občané z družebního města Rennes (Francie). Dovolte, abychom je vaším 
jménem co nejsrdečněji přivítali.

SOYEZ LE BIENVENU CHEZ NOUS CHERS AMIS DE LA VILLE JUMELLE RENNES!

                      
Družstvo mladých hasičů 2002 - 2003



 V širší nominaci reprezentačního družstva na 
ME juniorů, které se bude konat v říjnu 2003 
v irském Dublinu jsou z našeho oddílu Kristína 
Ludíková a Martin Dvořák. Oběma hráčům 
přejeme mnoho úspěchů!!!

V poslední době byl založen oddíl tenisu, který 
požádal o přijetí do řad naší TJ.

Kromě pravidelných soutěží všechna družstva 
jednotlivých oddílů pravidelně trénují, pořádají 
různá soustředění, turnaje a společenské akce za 
účasti a pomoci rodičů naší mládeže.

To vše by nešlo bez obětavé práce výboru TJ 
a všech trenérů, kteří se věnují hlavně mládeži. 
Tak rozsáhlá činnost je umožněna především 
podporou zastupitelstva naší městské části a spon-
zorskými příspěvky našich příznivců. Za oboje 
děkujeme.

Výbor TJ

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice

Dne 16.4.2003 proběhlo 60. 
zasedání zastupitelstva 
MČ Brno - Jehnice.
Z tohoto zasedání přinášíme tyto zprávy:
-  zastupitelstvo odsouhlasilo a schválilo 
a) provozní dobu restaurací „Obecní dům“ 

a „U kola“ a to takto: 
Ne-Čt. 10.00 - 22.00 hod.
Pá.-So. 10.00 - 23.00 hod.
letní zahrádka 10.00 - 20.30 hod.

b) předloženou projektovou dokumentaci od 
f.PROVO na vybudování dešťové kanalizace 
Ořešín s levobřežním přítokem do Jehnického 
potoka - I.etapa.

c) rozšíření MŠ při ZŠ Blanenská 1 o jednu třídu 
a s tím související drobné stavební úpravy 
v sociálních prostorách MŠ.

d) interní změnu rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice.
e) financování projektové dokumentace na pře-

ložku NN na ulicích Blanenská a Ořešínská 
v celkové částce 95 tis. Kč.

f) opravu fasády „Obecního domu“ 
na Náměstí 3. května 5.

g) instalaci IRC regulace pro budovu ZŠ 
Blanenská 1, tak jak vyplývá ze zákona č.406/
2000Sb. o hospodaření s energií.

h) příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinves-
tičních nákladů na děti v MŠ Blanenská 1 a to 
ve výši 255.-Kč/1 dítě a měsíc.

-  zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) konečnou zprávu ekonomického auditu o hos-

podaření ÚMČ za rok 2002.
b) informaci o školení IZS města Brna (zúčastní 

se místostarosta MČ Ing. Hudec)
c) změnu složení Jednotky požární ochrany při 

MČ Brno-Jehnice (nový člen Pavel Beránek)
-  zastupitelstvo projednalo možnost sportování 

pro veřejnost na sportovišti TJ Sokol Jehnice 
- jedná se o volejbalové kurty - a rozhodlo 
umožnit vstup veřejnosti na předmětná sporto-

viště za podmínek stanovených tzv. provozním 
řádem. Zájemci se mohou hlásit na ÚMČ 
Brno-Jehnice.

Dne 14. 5. 2003 proběhlo 
61. zasedání zastupitelstva 
MČ Brno - Jehnice. 
Z tohoto zasedání přinášíme tyto zprávy:
-  zastupitelstvo schválilo 
a) text smlouvy o spolupráci při oslavách mezi 

ÚMČ Brno-Jehnice a firmou SNIP &Co.
b) text smlouvy mezi ÚMČ Brno-Jehnice a SDH 

Jehnice.
c) vrácení přebytku hospodaření ZŠ v roce 2002 ve 

výši 9700,-Kč na účet ÚMČ.
-  zastupitelstvo se zabývalo kázní žáků před školou 

po ukončení vyučování a pořádkem a kázní 
v prostorách tělocvičny a sociálních zařízení 
u tělocvičny.

-  zpráva z kulturní komise - informace o akcích 
důchodců na nejbližší období. Zastupitelstvo 
schválilo dotaci ve výši 1000.-Kč na částečnou 
úhradu vstupenek do divadla.

-  zpráva investiční komise - o přeložce NN na 
ulici Blanenské v souvislosti s dobudováním 
chodníků, dále pak o přípravě schůzky s firmou 
BKOM směřující k vybudování retardérů na 
ulicích Havláskova, Lelekovická a Blanenská.

Dne 25. 6. 2003 proběhlo 
62. zasedání zastupitelstva 
MČ Brno - Jehnice. 
Z tohoto zasedání přinášíme tyto zprávy:

-   zastupitelstvu byla předložena petice občanů 
za vybudování dětského hřiště pro maminky 
s dětmi ve věku do 6 let v prostoru mezi kurty 
nebo v prostoru před vchodem na hřbitov.

-  zastupitelstvo schválilo 
a) uznání škody manželů Plíhalových na okrasných 

dřevinách v souvislosti s výstavbou opěrné zdi na 
ulici Blanenské č.2.

b) výstavbu RD Ing. Hrdy na ulici Sousední na 
parcele č. 316/2

Volejbalové družstvo starších žákyň 2002 - 2003.  Krajský přebor.
Trenér: Poláková, Šicha

DRUŽSTVO BADMINTONISTŮ, vedoucí oddílu badmintonu Ladislav Vorel



c) navýšení rozpočtu MČ Brno-Jehnice o 153 tis. 
Kč dotace MMB z prodeje nemovitostí města 
Brna a 55 tis. Kč účelové dotace na zabezpečení 
referenda o přistoupení ČR k Evropské unii.

d) nákup a montáž 2ks bezdotykových baterií do 
kuchyně ZŠ Blanenská 1.

e) vyčlenění částky 200 tis. Kč na úhradu nákladů 
při Jehnických slavnostech a úhradu nákladů 
spojených s návštěvou francouzké delegace 
z města Rennes při Jehnických slavnostech 
2003.

f) vyčlenění částky 40 tis. Kč na nákup sítí pro 
školní hřiště.

Dne 23. 7. 2003 proběhlo 
63. zasedání zastupitelstva 
MČ Brno - Jehnice.
 Z tohoto zasedání přinášíme tyto zprávy:
-  zastupitelstvo schválilo
a) umístění reklamní tabule firmy World technics 

v prostoru křižovatky Blanenské a odbočení na 
pilu za podmínky souhlasu majitele pozemku.

b) záměr výstavby stanice GSM Českého mobilu 
na pozemku v prostoru za pilou - výstavba 
je podmíněna souhlasem majitele pozemku 
a ÚHA MMB. Žádost podala f. Project 
Internacional a.s.

c) následující částky na zabezpečení: 
1. nákup a instalace klimatizace na ÚMČ 

80 tis. Kč
2. navýšení dotace na Jehnické oslavy spojené 

s návštěvou francouzké delegace 50 tis. Kč
3. sportovní a volnočasové aktivity dětí při SDH 

ÚMČ Brno-Jehnice 30 tis. Kč
4. dodávky a montáže rozvodu NN na 

Náměstí 3. května pro slavnostní účely 50 tis. Kč
5. likvidace nelegálních skládek 10 tis. Kč
d) nabídku p. Hrabicové - „Mapová tvorba“ na 

projekt vybavení městské části podrobným 
plánem případně turistickou mapou.

- zastupitelstvo neschválilo poskytnutí příspěvku na 
opravy a rekonstrukci hradu Veveří.

-  zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) zprávu o hospodaření ÚMČ Brno-Jehnice za 

období 01/2003 až 06/2003 a podrobnou infor-
maci o čerpání rozpočtu za toto období.

b) zprávu o čerpání neinvestiční dotace, kterou po-
skytuje ZŠ Blanenská 1 úřad MČ Brno-Jehnice.

c) nesouhlasné stanovisko Správy hřbitovů města 
Brna k možnosti vybudování dětského hřiště 
v prostoru před hlavním vchodem do hřbitova.

Vážení občané, milí čtenáři,
 Jsem velmi potěšen, že se k Vám mohu obrátit 

prostřednictvím informačního zpravodaje Vaší 
městské části a seznámit Vás s reorganizací, která 
v současné době probíhá v rámci Policie České 
republiky Městského ředitelství Brno.

 Dnem 5. května 2003 v 18.00 hodin byla 
uvedena do provozu centrální výjezdová skupina 
Policie České republiky Městského ředitelství Brno 
s příznačným názvem „Centrum“. Proč tento ná-
zev? Protože se jedná o hlavní - centrální - výjezd 
s nočním provozem ve všední dny a nepřetržitým 
provozem o ví kendech a svátcích, umístěný na 
ulici Příční - tedy v centru města, jehož hlavním 
úkolem je zcentralizovat břímě nápadu trestné 
činnosti.

 Myšlenka zřídit takové pracoviště vznikla 
s ohledem na nezbytnost vytvoření takového 
systému opatření, aby se jednak částečně ulevilo 
jednotlivým obvodním oddělením policie v oblasti 
příjmu a zpracování oznámení a byl vytvořen pro-
stor pro kvalitní dokumentování trestné činnosti, 
ale především aby se v důsledku tohoto odlehčení 
uvolnili policisté pro výkon služby v ulicích, kde je 
jich, jak všichni velmi dobře víme, potřeba nejví-
ce. V podstatě jde o koncentraci sil a prostředků 
policie tak, aby práce na místě činu byla efektivněj-
ší, rychlejší, kvalitnější a tudíž vedla ke zvyšování 
spokojenosti občanů.

 Složení směny centrálního výjezdového pra-
coviště tvoří vedoucí výjezdu a jeho asistent, což 
jsou vždy zkušení velitelé z řad služby kriminální 
policie a vyšetřování a služby pořádkové a dopravní 
policie, dále policejní radové - dříve vyšetřovatelé, 
další pracovníci kriminální služby a kriminalističtí 
technici, policisté ze skupiny dokumentace z růz-
ných obvodních oddělení policie, psovod, eskortní 
skupina, tlumočník, operátorky.

 Od tohoto opatření si mj. slibuji i to, že výraz-
nou měrou dojde ke zlepšení práce na místě činu, 
zejména pak zajišťování stop se od kvantity přesu-
ne ke kvalitě a nejvyšší využitelnosti v praxi.

 Patrně se teď zamýšlíte a ptáte se jakou změnu 
uvedení tohoto pracoviště do provozu přináší 
pro jednotlivá obvodní oddělení a pro občany? 
V průběhu pracovních dnů v denní dobu žádnou, 
obvodní oddělení mají výkon služby strukturován 
tak, aby přijímání oznámení probíhalo od 6.00 do 
18.00 hodin a aby policisté měli do konce odpoled-
ní směny, tedy do 22.00 hod., dostatečný prostor 
tento materiál kvalitně zpracovat. Změna je v tom, 
že ve večerních a nočních hodinách - od 18.30 do 
6.00 hod. a o víkendech a svátcích nonstop - přebí-
rá oznámení již pouze pracoviště „Centrum“.

 Zaslechl jsem již námitky, že tento postup bude 
mít negativní dopad na občany, ale ubezpečuji Vás, 
že tato tvrzení nemají žádná opodstatnění, neboť 
občan oznamuje buď telefonicky nebo osobně. 
Technické zařízení umožňuje přijmout oznámení 
ze všech současných služeben v Brně nonstop, to 
znamená , že není pravdou, že by občan byl nucen 
jezdit oznamovat událost přímo na ulici Příční.

Oznámení je možno rozdělit do těchto tří 
skupin:

-   první skupina: rady, informace a doporučení 
- tuto problematiku lze zpravidla řešit telefon-
ním kontaktem s operačním střediskem policie, 
jehož zkušený pracovník občanovi poradí a vy-
světlí vše potřebné. V této souvislosti podotý-
kám, že bude nutno připravit a provádět osvětu 
o práci policie České republiky, neboť v pod-
vědomí veřejnosti jsou stále ještě zažité některé 
činnosti, které policie již několik let neprovádí 
(např. výdej občanských průkazů, cestovních 
pasů atd...);

-  druhá skupina: oznámení, podání a požadavky, 
která snesou odkladu - tyto a částečně i speci-
fičtější úkony z první skupiny se řeší v běžnou 
denní pracovní dobu (vždyť na lékařské službě 
první pomoci by Vám v noční době přece také 
nevystavili například potvrzení o bezinfekčnos-
ti !);

-  třetí skupina: akutní, urgentní oznámení, která 
nesnesou odkladu - pokud se bude jednat o te-
lefonické oznámení, pro občana se naprosto nic 
nemění, neboť jemu je přece zcela lhostejné, 
odkud k němu policie přijede a dojezdová 
vzdálenost je v Brně všude nízká. Pro případ, 
že přijde občan na obvodní oddělení policie 
osobně, je u vstupních dveří zapojen zvonek 
s komunikátorem a oznamovatel bude spojen 
přímo s operačním střediskem, které již zařídí 
vše potřebné.
Toto tedy byla stručná informace o centrální 

výjezdové skupině a na závěr snad již jen upřím-
né ujištění, že smyslem všech těchto opatření je 
zkvalitnit práci policie při zabezpečování ochrany 
veřejného pořádku s přáním docílit takového stavu, 
kdy každý občan bude mít blízko ke „své policii“.
 Pplk.JUDr. Jaroslav Vaněk

ředitel Policie ČR Městského ředitelství Brno

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) srdečně 
zve občany Jehnic do své pobočky v Jehnicích. 
Pobočka v Jehnicích patří do sítě nejmenších 
poboček KJM, do oddělení výpůjčních míst. 
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V knihovně je cca 2 200 svazků knih, z toho část 
tvoří tzv. výměnný fond, což je pohyblivá část fon-
du, která umožňuje jeho častou obměnu a pravidel-
ně zásobuje knihovnu novými tituly. Kromě toho 
knihovna každým rokem odebírá časopisy, na rok 
2003 byly objednány pro děti oblíbený Čtyřlístek 
a Čtyřlístek speciál, pro dospělé čtenáře Květy 
a Xantypa. V roce 2002 bylo do knihovny dodáno 
93 nových knih. Jedná se převážně o čtenáři nej-
žádanější literaturu - detektivní žánr, historické 
romány, literaturu pro ženy a dětské encyklopedie. 
Základ fondu tvoří klasická literatura, která mimo 
jiné obsahuje doporučenou četbu pro děti. Děti 
také rády využívají literaturu informačního cha-
rakteru, která jim slouží k doplnění školního učiva 
nebo jako podklad pro vypracovávání zadaných 
školních prací. Rok 2003 vyhlásila KJM rokem 
dětského čtenářství. Proto bychom rádi touto 
cestou pozvali do knihovny také školní třídy ze ZŠ 
Blanenská 1. Zvláště žáci 1.stupně by zde jistě našli 
vhodnou četbu a přivedli bychom tak nejmenší děti 
k pravidelnému čtení. V roce 2002 navštěvovalo 
knihovnu 39 čtenářů, z toho bylo 20 dětí. 

Knihovna je otevřena každé úterý 
od 14 do 18 hodin. 

Iva Koutná,
vedoucí výpůjčních míst KJM

Gratulujeme
9. července oslavil pan Václav Vlasatý své 

92. narozeniny 
13. srpna se dožil 75 let člen naší redakční rady 

pan Jan Černohlávek
29. srpna se dožil 75 let pan Stanislav Tesař

Jménem celé obce všem oslavencům blahopře-
jeme k jejich životním jubileům a přejeme hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.
 Redakce

Občané nám píší
Ze vzpomínek pana Radka Pavelky
Evakuace do Olší

Když nás 3. května 1945 Němci evakuovali, tak 
sedláci zapřáhli koně do vozů a jeli s ostatními ob-
čany, kteří šli pěšky. Já s rodiči jsem jel s p. Karlem 
Láníkem. Na voze kromě paní Láníkové jela také 
stará paní Havlová, která měla jen jednu nohu. 

Na druhém povozu s p. Štelclem z č. 21 jela také 
rodina Valáškova. Již za tmy oba vozy dojely do 
Nuzířova. Tam u jednoho sedláka nás vzali k sobě 
na nocleh. Do velké kuchyně nanosili slámu a mohli 
jsme tam přespat. Podobně u jiného sedláka byli 
účastníci druhého povozu. Chovali se k nám velice 
přátelsky a dali nám mléko a chleba. Ráno oba 
povozy jely dále na Tišnov.

Odtud Štelclovi jeli na Lomnici a my do Olší 
u Tišnova, kde měl pan Láník bratrance a u něj se 
se svojí maminkou a pí Havlovou ubytovali. Naše 
rodina šla k tetě, maminčině sestře.

Asi tak za tři dny pí Havlová zemřela a byla 
pochována na místním hřbitově, kam jsme ji všichni 
doprovodili. Pravděpodobnou příčinou smrti byl 
psychický stres  při jejím zdravotním stavu.

Odvody na vojnu
V roce 1945 byly odvody všech starších roční-

ků, které se od roku 1939 nekonaly. Před tím se 
hoši několikrát sešli u Hudečků s harmonikářem 
„Pepijou“ (p. Křivánkem) a učili se zpívat rekrutské 
písničky.

Pokud se pamatuji, tak ročníky 1921 a starší 
byli na vojně 2 měsíce. Roč. 1922 5 měsíců a od 
roč. 1923 byla presenční doba 2 roky. Výjimku měl 
ročník, 1924, tak zvaný Moravcův ročník, který byl 
nasazen na práci pro Říši.

Jako dobrovolníci šli na vojnu Ludvík Doubek, 
Ladislav Pochop, Václav Pochylý a Ladislav 
Prušvic.

Sepsáno leden 2003 

Jehnické hospody v minulosti
(na pokračování)

Pivovarská restaurace
Jak bylo již konstatováno, hostinským tam byl 

v osmdesátých letech 19. stol. Karel Ignác Nehyba. 
Byl tam až do roku 1905. Zachoval se jeho inzerát 
na převzetí hostinské místnosti bývalého řečko-
vického pivovaru v roce 1905. V něm uvádí: „ 
Spoléhaje na svou téměř dvacetiletou činnost jako 
restauratér jehnického pivovarského výčepu, vyna-
snažím se i zde co nejhorlivěji, abych sobě důvěru 
ctěného obecenstva dlouhá léta tak všestranně 
projevovanou zachoval a pokud možno ještě novou 
přízní rozmnožil. Čepovati budu výtečný dobře vy-
leželý jehnický březňák a tmavého kozla. V hluboké 
úctě Karel Nehyba“. 

Hostinského Nehybu pravděpodobně vystřídal 
pan Josef Daiss, který 15.dubna 1913 zemřel 
a nájemcem se stal na více než 20 let pan Merta. 
Ten Sokolu smlouvu na pronájem sálu vypověděl. 
Spolupráce se Sokolem asi byla později obnovena, 
neboť v roce 1925 a 1926 je uváděno, že ples (so-
kolský) se konal v pivovarské restauraci pana Merty. 
Poválečná léta byla ve znamení velkého rozvoje 
a zájmu o jehnickou Pivovarskou restauraci.

  V roce 1935 přebírá restauraci nový nájemce, 
pan Jindřich Okleštěk. K této době se pojí vzpo-
mínky jeho dcery Jindřišky, které uveřejníme v dal-
ších číslech. Zde uvedeme jen hlavní údaje jejích 
vzpomínek:

Pan Okleštěk zahynul při výbuchu granátu za 
fronty v roce 1945, kdy také jeho bratr přišel o no-
hu. Provoz v horní 
- zimní restauraci 
po válce nebyl ob-
noven. Manželka 
Jindřicha Oklešťka 
s dětmi v budově 
ještě bydlela a pro-
vozovala omezeně 
letní restauraci. 
Bylo však rozhod-
nuto hlavní budovu 
zimní restaurace 
zbourat a Oklešť-
kovi se přestěhovali 
do bytu v pivo-
vaře po správci 
Potužníkovi. 

Budova snad ale nebyla v dezolátním stavu, měla 
jen jeden větší zásah šrapnelem ve štítě, ale majitel 
- akciová společnost Starobrněnský pivovar ( roku 
1943 fůzoval s akc. spol Moravia) asi stejně jako 
u pivovaru neměla zájem obnovit provoz. V roce 
1946 byla hlavní budova se sálem zbourána a zbyla 
jen letní restaurace.

V květnu 1946 zemřela na rakovinu paní 
Oklešťková a zůstaly dvě děti, Jindřiška,16let 
a Luboš, 13 let. Přistěhovala se k nim sestra paní 
Oklešťkové Berta, provdaná Pochopová s man-
želem. Ti se snažili provozovat i nadále hospodu. 
Když pan Pochop na jaře 1947 podlehl tuberkulóze, 
všechno se zhroutilo a v roce 1948 nebylo ani na 
nájem. Paní Pochopová se snažila zařízení restaura-
ce někomu rozprodat, ale v roce 1948 nebyla šance. 
Na začátku roku 1949 odvezli zařízení restaurace 
4 muži z pivovaru Starobrno s páskami Revolučního 
odborového hnutí a údajně je v pivovaře rozprodali.

Jan Černohlávek

Pokračování o jehnických hospodách uveřejníme 
i v následujících číslech a uvítáme všechny poznámky, 
doplňky a nové poznatky k tomuto materiálu a uve-
řejníme rádi i dobové fotografie.

Pokud chcete umístit svou reklamu nebo nabídku 
na stránkách tohoto tisku obraťte svůj požadavek na 
adresu redakce. Cena 10 Kč/cm2.

  Dobový inzerát - otevření hostince 1905


