
Co se samoobsluhou 
aneb Naděje umírá poslední

V roce 1988 byla na náměstí v Jehnicích 
dokončena a uvedena do provozu samoob-
sluha potravin. Tento objekt financovaný 
státem (ONV Brno V) a postavený v akci 
„Z“ našimi občany, byl předán po kolaudaci 
do majetku družstva JEDNOTA a později 
KONZUMu. Po uzavření prodejny v roce 
2001 jsme se snažili získat tento objekt pro 
potřeby naší MČ v řadě jednání vedených 
s pracovníky KONZUMu a později se 
správcem konkurzní podstaty zaniklé firmy. 
To se nedařilo, až došlo k vypsání dražby na 
den 14. 7. 2004. Zájem na získání tohoto, 
pro nás velmi potřebného objektu, měla řada 
firem a podnikatelů. Vzhledem k tomu, že 
se MČ nezúčastňuje dražeb, tím končila 
naše naděje. Podnikl jsem proto poslední, 
zdánlivě zoufalý pokus, a obešel jsem ředitele 
firem, kteří bydlí v Jehnicích (pan Cebák 
– firma Komfort, pan Veselý – firma Veselý, 
pan Ing. Kolář – firma K.E.I. group a pana 
XY – respektuji jeho přání nebýt jmenován) 
se žádostí o vytvoření uskupení, které by 
samoobsluhu vydražilo a potom přenechalo 
Městu Brnu pro potřeby naší MČ. Vše 
potřebné bylo projednáno na zastupitelstvu 
naší MČ a s náměstkem primátora panem 
Ing. Slavotínkem s tím, že Město Brno může 
odkoupit naši samoobsluhu od vydražitelů 
pouze za cenu, za kterou bude v dražbě 
získána. Všichni bez dlouhého vysvětlování 
přislíbili okamžitou pomoc, dohodli se vzá-
jemně na shromáždění finančních prostředků 
a finančního limitu, do kterého v dražbě 
půjdou. Dohodli jsme se, že v případě 
získání samoobsluhy v dražbě ji podrží do 
30. 6. 2005 tak, aby měla naše MČ dostatek 
času na zpracování záměru na využití objektu 
a žádostí na financování potřebných rekon-
strukcí a dostaveb. Břímě dražitele na sebe 
vzala firma Komfort, která složila dražební 
jistinu, a v dražbě samoobsluhu získala za 
cenu 3.240.000,- Kč.

Současně se snahou o získání samoobsluhy 
probíhala další jednání, jak tento objekt co 
nejlépe využít. Již řadu let, kdy obcházím 
naše starší spoluobčany s blahopřáními 
k životnímu jubileu, se při hovoru s nimi 
setkávám s požadavkem na vybudování 
zařízení pro péči o starší spoluobčany, a to 
přímo v Jehnicích. Objekt samoobsluhy 
se nám vždy zdál k tomuto účelu vhodný, 
vzhledem k poloze v centru obce a dopravní 
dostupnosti. Možnosti využití a provozování 

takového zařízení jsme konzultovali s vedou-
cím Odboru sociální péče MMB a po poradě 
s MUDr. Rychnovským, občanem naší 
MČ a ředitelem nemocnice U Milosrdných 
bratří, jsme se na jeho doporučení obrátili 
na Ing. Slámu, ředitele občanského sdru-
žení „NADĚJE“, které v Brně provozuje 
několik zařízení pro seniory. Na jeho po-
zvání jsme s členem našeho zastupitelstva 
MUDr. Černým navštívili denní stacionář 
na Vinohradech a vícedenní stacionář v Řeč-
kovicích. Dle našeho názoru by pro Jehnice 
byla vhodná kombinace denního a více-
denního stacionáře s možností jednoduché 
rehabilitace (spíše rekondice) využitelné i pro 
širší veřejnost. 

V dotazníku, který jste nám s komentářem 
vrátili, potvrzujete náš společný názor na 
využití samoobsluhy, a to:
• Denní stacionář pro důchodce s možností 

krátkodobého pobytu na 3 měsíce až 1 rok 
(to je ten bod č. 4 z dotazníku – ubytování 
se sociálním zařízením)

• Shromažďovací sál pro občany
• Zařízení pro rehabilitaci
• Menší prodejna potravin

Další požadavky byly na kadeřnictví, pedi-
kúru a sběrnu čistírny oděvů. 

Co na závěr: 
V současné době je zpracovávána studie 

na využití objektu bývalé samoobsluhy pro 

výše uvedené potřeby občanů naší MČ za 
úzké spolupráce s Ing. Slámou, ředitelem 
„NADĚJE“ tak, aby mohl být tento záměr 
po schválení zastupitelstvem naší MČ co 
nejdříve předložen na příslušné odbory 
Magistrátu Statutárního města Brna. Děkuji 
všem, kteří se zasloužili o to, že jsme se do-
stali tak daleko, a děkuji vám všem, kteří jste 
v dotazníku potvrdili správnost našich zámě-
rů (bez výjimky všichni), a přispěli dalšími 
podnětnými návrhy.

Václav Šicha 
starosta MČ

 Jaká bude další spolupráce 
s Rennes?

Při návštěvě naší delegace v Rennes-MČ 
Sud Gare v letošním roce jsme dohodli způ-
sob další spolupráce mezi našimi městskými 
částmi. V dalších letech by měla probíhat 
výměna především mládeže, zaměřená na 
oblast sportu a činnost mladých hasičů. 
V případě oboustranného zájmu budou tyto 
skupiny doplňovány menším počtem dospě-
lých spoluobčanů. Naše společné představy 
dostanou konkrétnější podobu při jednáních, 
která proběhnou koncem srpna letošního 
roku při návštěvě pana Charlese Martina 
v Jehnicích. 

Václav Šicha
starosta MČ







                             





Přijetí na radnici v Rennes



Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 23. 6. 2004 proběhlo 74. zasedání 
zastupitelstva 
- zastupitelstvo schválilo 
a) další činnost finančního výboru a funkcí 

předsedy pověřilo Ing. Vysloužila.
b) rozpočtové opatření č. 4/2004 (přesun 

finančních částek).
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) informace starosty o sněmu starostů 

a o pokračování investiční výstavby.
b) informaci o přípravě a návrhu programu 

Jehnických hodů v září 2004 (p.Procház-
ková).

c) zprávu investiční komise – opravy do-
pravních značek, úprava zeleně na Nám. 
3. května, odstranění nefunkčního sloupu 
u trafa před ZŠ a zhotovení dřevěné bedny 
na hřiště.

- zastupitelstvo ukládá starostovi MČ zajistit 
opravu a rekonstrukci křížku u křižovatky 
ulic Blanenská a Sousední.

- zastupitelstvo pověřuje starostu MČ jedná-
ními vedenými za účelem 

a) získání pozemku na dům s pečovatelskou 
službou a denního stacionáře naší MČ.

b) získání objektu bývalé samoobsluhy na-
Nám. 3. května pro účely MČ. 

- zastupitelstvo neschválilo finanční příspě-
vek pro občanské sdružení „Gabriela“.
Dne 21. 7. 2004 proběhlo 75. zasedání 

zastupitelstva
Jednání se osobně zúčastnila paní Fráňová, 

která přednesla požadavek na zřízení půj-
čovny drobné zahradní techniky při ÚMČ. 
Odpověděl ihned na místě starosta MČ 
s tím, že tato varianta není možná. Dále 
podala požadavek na obsahově obsáhlejší 
informování občanů včetně informace o prů-
běžném čerpání rozpočtu ÚMČ.
- zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty MČ- obsah několika 

jednání o využití objektu bývalé samoob-
sluhy jako denního stacionáře pro důchod-
ce a dalších potřeb občanů

- dohoda s jehnickými podnikateli o finanč-
ním zabezpečení dražby objektu bývalé 
samoobsluhy

- veřejná dražba objektu bývalé samoobsluhy
- jednání na OŠMT JmKÚ za účelem navý-

šení finančních prostředků pro ZŠ
b) zprávu o zajištění Jehnických hodů 

4. 9. 2004 (p. Procházková).
c) zprávu kontrolního výboru o plnění 

usnesení ZMČ za období 19. 11. 2003 
– 23. 6. 2004 (Ing. Vysloužil)

d) oznámení Ing. Vysložila, že se vzdává 
funkce předsedy kontrolního výboru.

- zastupitelstvu byl předložen

a) rozbor čerpání financí ÚMČ za období 
1.- 6. 2004.

b) rozbor čerpání financí ZŠ Blanenská 1za 
období 1.- 6. 2004.

HODY, HODY, MILÉ 
HODY …

Vážení spoluobčané,
 jménem jehnických stárků a stárek si Vás 

dovoluji pozvat na Jehnické krojované hody, 
které se v rámci akce Jehnické babí léto 
uskuteční

v sobotu 4. září 2004 na náměstí v Jehni-
cích.

 Slavnostní hodový den bude zahájen 
v 10.00 hodin Mší svatou v atriu Základní 
školy v Jehnicích a dopoledním zvaním stár-
ků. Vedle tradičního krojovaného průvodu je 
pro Vás připravena hodová veselice na ná-
městí v Jehnicích, mj. s předtančením České 
besedy v podání žáků Základní školy v Jeh-
nicích a jehnických stárků a stárek. Nebude 
chybět ani ohňostroj či bohatá tombola. Děti 
jistě potěší kolotoče a jiné pouťové atrakce. 

 Jehnické babí léto bude pokračovat i v ne-
děli 5. září Dětským sportovním dnem, 
který má na programu od 10.00 hodin běh 
Jehnicemi, turnaj v přehazované a na závěr 
ukázku požárního útoku mladých hasičů 
z Jehnic a okolních hasičských sborů s ná-
slednou prohlídkou požární techniky. 

 Podrobný rozpis hodového programu 
i Dětského sportovního dne najdete na pro-
pagačních plakátech. Občerstvení je zajištěno 
po celou dobu konání akce.

 Hlavním pořadatelem je městská část 
Brno – Jehnice s pomocí reklamní společnos-
ti SNIP & CO.

 Vážení spoluobčané, 
 věřím, že s potěšením přijmete pozvání na 

připravovanou akci a využijete tak příležitost 
k milým setkáním a posezení s přáteli v druž-
ném a příjemném prostředí.

 Těším se s Vámi na brzkou shledanou.
Marcela Procházková

předsedkyně kulturní komise
Zastupitelstva MČ Brno-Jehnice

RODÁCI A PAMĚTNÍCI
U příležitosti Jehnických hodů proběhne 

v sobotu 4. 9. 2004 ve 14:00 hodin v restau-
raci Obecní dům setkání jehnických rodáků 
a pamětníků.

VELKÝ VÝLET – 
FRANCIE - RENNES 2004

Jak všichni víme, Brno má družbu s fran-
couzkým městem Rennes, má tu i svou 
ulici. Jehnice navázali v r. 2002 spolupráci se 
čtvrtí Gare-Sud. Poprvé tu byla malá sku-
pinka francouzkých zástupců na slavnostech 
Jehnické Babí léto, konaných při příležitosti 

910. výročí první písemné zmínky o Jeh-
nicích. Ještě ten rok v prosinci byli pánové 
Šicha a Černý v Rennes, aby navázali na 
místě další kontakty. Při druhém Jehnickém 
Babím létě tu byla již početnější skupina 
francouzkých přátel. Letos tedy vyrazila 
delegace jehnických občanů do Rennes. Tato 
cesta byla podporována v rámci projektu 
spolupráce mezi zeměmi EU.

Sobota 3. 7.
Z Jehnic přes Německo do Verdunu

Sraz byl stanoven na 6,15, v 6,30 jsme 
na náměstí byli všichni, jenom autobus ne. 
Vzápětí se ukázalo, že řidiči sjezd na Jehnice 
přehlédli a následně bloudili přes Ivanovice 
a kolem Globusu zpět. Nakonec jsme v 7,00 
zamávali kolemjdoucím spoluobčanům a od-
jeli. Cestu přes Prahu do Plzně popisovat 
nebudeme, neboť si ji každý dokáže předsta-
vit. Většina účastníků zájezdu již zde rozba-
lila své domácí zásoby sekané, řízků a jiného, 
i tekutého občerstvení. V 11,40 jsme pře-
kročili hranice v Rozvadově - konečně bez 
jakýchkoliv kontrol. Německo nás přivítalo 
velmi silným deštěm, který nás provázel celý 
den až do francouzského Verdunu. Bohužel 
počasí tohoto druhu nás provázelo po vět-
šinu dní. Po osmé hodině večer jsme přijeli 
k monumentálnímu památníku několika-
měsíční bitvy u Verdunu za 1. světové války. 
Bojovali zde Francouzi proti Němcům, kteří 
si nárokovali jistá území. Tato stavba slouží 
jako kostnice, vedle je hřbitov pro několik 
tisíc padlých, další jsou pohřbeni v přileh-
lých obcích, velká část vojáků zůstala přímo 
na bojištích. Je zde také umístěna pamětní 
deska se vzpomínkou na nedávné setkání 
francouzského a německého presidenta. 
Kolem příjezdových cest jsou lesy ponechá-
ny v původním stavu, jenom vyčištěné od 
náletových dřevin. Jsou vidět zákopy a zem 
rozrytá tisíci granáty. Pevnost Douaumont 
připomíná malou betonovou osadu s velitel-
stvím, kuchyní, „ložnicemi“, střílnami a hus-
tou sítí podzemních chodeb, které sahají až 
do vzdálenosti 7 km od pevnosti. Památník 
„Bajonetový zákop“ je postaven přímo nad 
zákopem, který zasypala obrovská detonace 
i se stojícími francouzskými vojáky, jsou vidět 
pouze špičky bajonetů. V této bitvě zahynulo 
na 700 000 a při jednom útoku 87 000 vojá-
ků na obou stranách. Člověka až zamrazí. 

Neděle 4. 7. 
Z Verdunu přes Remeš, pařížský 
Louvre do Rennes

Noc byla klidná v hotelu Formule 1. Je to 
hustá síť hotelů levnějšího typu, které jsou 
na okrajích všech větších a významných měst 
Francie. Odjezd v 7,30 byl doprovázen slun-
cem, ale to stejně brzy zmizelo. Dopoledne 
jsme zastavili u katedrály v Remeši a měli 
asi půl hodiny na její prohlídku. Dost málo, 
ale čekalo nás ještě muzeum Louvre v Pa-
říži, kde je každou první neděli v měsíci 
vstup zdarma. Lidí mraky, ale fronta rychle 



postupovala a uvnitř jsme se rozešli každý 
po svém. Muzeum má 3 pavilony rozdělené 
podle druhu a období vzniku vystavených 
uměleckých děl - Richellieu, Sully a Denon. 
Většina zamířila právě do pavilonu Denon, 
kde je vystavena slavná Mona Lisa. Nebýt 
davů návštěvníků, možná bychom ji viděli 
lépe, ale stejně nevím, co je na ní tak úžasné-
ho. Ovšem, i přes všechna možná upozorně-
ní na zákaz fotografování se našli ignoranti, 
kteří nereagovali ani na hlasitá upozornění 
pracovníků muzea, ani na množství pikto-
gramů, umístěných po stěnách sálu. Byli to 
především Japonci .

Odjížděli jsme v 16,00 a zbývalo nám ještě 
300 km do Rennes. Tam jsme dorazili po 
osmé večer. Ubytovaní jsme byli v „Rezi-
denci“ v družební čtvrti Sud-Gare. Byla to 
studentská ubytovna, pokoje dvoulůžkové 
se soc. zařízením, v přízemí s malou jídel-
nou, kde jsme každé ráno snídali. Večer 
ještě proběhlo malé přijetí komisí Družby 
Brno - Rennes se šampaňským. Poté jsme 
se rozešli do pokojů, kde jsme měli přichys-
tanou studenou večeři s lahví vína. Shlédli 
jsme i druhý poločas finále Eura 2004 mezi 
Řeckem a Portugalskem. Nutno podotknout, 
že Francouzi, po vyřazení svého týmu, větši-
nou fandili Čechům.

Pondělí 5. 7. 
Prohlídka Rennes a přijetí na radnici

Ráno byla snídaně. Káva, čaj, sladký lou-
pák (croissant), marmeláda, jogurt, džus, 
koláčky, bílá bageta. Tak se to opakovalo 
každý den. 

O půl desáté jsme odjeli do centra Rennes, 
kde jsme se rozdělili do dvou skupin. Každé 
byla přidělena průvodkyně, která nám podala 
vyčerpávající výklad o historii města i jeho 
zajímavostech. Začali jsme u nejstarší ka-
tedrály St. Pierre, postavené na románských 
základech a pokračovali přes jedinou zacho-
vanou městskou Královskou bránu .

V centru města je velké množství zacho-
vaných hrázděných domů různě zdobených, 
patrně podle bohatství a významnosti prv-
ních majitelů. Došli jsme až na náměstí De 
la Mairie, tzv. Radniční náměstí. Na něm 
je pochopitelně Radnice, která plní svou 
reprezentativní funkci a divadlo, které si 
kdysi postavili občané ze svých prostředků. 
Obě tyto budovy se vzájemně architektonic-
ky a půdorysově doplňují. Poté jsme přešli 
na Parlamentní náměstí, kterému vévodí 
budova Parlamentu. Dnes je v ní umístěn 
oblastní soud, ale v minulosti zastávala funk-
ci Parlamentu svobodné Bretaně až do doby 
připojení k Francii někdy v polovině 18. stol .

Prohlídka trvala 2 hodiny. Poté jsme odjeli 
do menzy v Thaborských zahradách, kde 
jsme měli oběd. Ten trval podle francouz-
ského zvyku téměř hodinu a půl. Mohli jsme 
si vybrat předkrm, hlavní jídlo, salát, desert 
a končili jsme kávou. Byla silná a chtěli jsme 
do ní mléko. Nakonec se nám u stolů sešly 

asi 3 l mléka, což jsme nebyli schopni zkon-
zumovat. Prohlídka Thaborských zahrad byla 
předčasně ukončena umíráčkem v místním 
kostele. Část účastníků zájezdu šla pěšky do 
Rezidence, což bylo asi 15 minut , část odjela 
do nákupního centra Carrefour. Museli jsme 
si přece dovézt nějaké víno a sýry a poslat 
pohledy svým blízkým.

Po nákupech jsme odjeli na Rezidenci, 
abychom se převlékli před přijetím na 
Radnici. Došlo ovšem k jisté mimořádné 
události. Pan Hudec zůstal uvězněn v kou-
pelně, při zavření dveří se totiž rozpadl 
zámek. Nakonec musel dveře vykopnout za 
asistence pánů Pekaře a Černého. S 20-ti 
minutovým zpožděním (16,45) jsme odjeli 
do centra, kde jsme absolvovali ještě jednu 
prohlídku, a to Parlamentu. Tato patrová 
budova v r. 1994 vyhořela. Důvodem byly 
stávky rybářů na náměstí (stávky jsou prý 
francouzský národní sport, stávkují kdykoliv, 
pro cokoliv a hned). Asi byli hodně naštvaní, 
když začali házet zápalné lahve. Budova 
tehdy ještě patrně neměla protipožární alarm. 
Než přijeli hasiči, byla již požárem zachváce-
na střecha a patro. Díky sníženým stropům 
byla výzdoba v některých sálech poničena 
ohněm jen částečně. Zbytek vykonala voda. 
Nejvíce byl zasažen Reprezentační sál, 
který je dodnes v rekonstrukci. O náklady 
na opravu se částečně podělil stát, částečně 
region Bretaň, částečně EU a částečně sbírka 
mezi obyvatelstvem. Dnes již opět slouží 
svému účelu. Sály jsou zdobeny obrazy 
tehdejších malířů a látkovými tapetami s li-
liemi královského rodu Bourbonů a včelami 
Napoleona III. 

Poté jsme se přesunuli na Radnici, kde 
jsme byli přijati paní místostarostkou. Co 
se týče projevů paní místostarostky a sta-
rosty Jehnic pana Šichy, to byly oficiality, 
se kterými vás seznámí on. Překladatelka 
se snažila ze všech sil, ale po tolika dnech 

si již nemůžeme vybavit všechny detaily. 
V každém případě jsme se dověděli, že mezi 
partnerská města Rennes nepatří jen Brno 
(partnerství bylo uzavřeno v r. 1965), ale 
i Exeter - Velká Británie (1957), Rochester 
- USA (1958), Erlangen - Německo (1964), 
Sendai - Japonsko (1967), Leuven - Belgie 
(1980), Sétif - Alžír (1982), Cork - Irsko 
(1983), Almaty - Kazachstán (1991), Poznaň 
- Polsko (1998), Sibiu - Rumunsko (1999), 
Plateau Dogon - Mali (2001) a Jinan - Čína 
(2002). Dále paní místostarostka vyzdvihla 
spolupráci mezi Brnem a Rennes a podo-
tkla, že si velmi váží těsné spolupráce mezi 
čtvrtěmi Jehnice a Sud-Gare, zvláště po té, 
co Česká republika vstoupila do EU, proto-
že navazování případných kontaktů se tím 
výrazně zjednodušilo. Následovalo studené 
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občerstvení, při kterém jsme mohli ochutnat 
některé speciality francouzské kuchyně. Ne 
všechny ovšem vyhovovaly našim chutím. Co 
ovšem vyhovovalo, bylo víno - bílé, červené, 
nabídli nám i cidr, což je zkvašený jablečný 
mošt v podobě sektu. Při této příležitosti byl 
přítomen i zástupce tisku - i s fotografií jsme 
se našli ve středečním regionálním vydání 
novin Ouest France. Naznačuje to, že pobytu 
naší delegace v Rennes byl přikládán určitý 
význam. 

Úterý 6. 7. 
Mont-St-Michel, Azurové pobřeží, 
noční prohlídka tiskárny

Ráno jsme od Rezidence odjížděli v 8,00. 
Měli jsme před sebou poměrně nabitý pro-
gram až do nočních hodin. Prvním cílem 
bylo opatství Mont Saint-Michel.Tento 
klášterní komplex je vystavěn na velmi za-
jímavém místě - při odlivu poloostrov, při 
přílivu ostrov přístupný po navršené hrázi. 
Při odlivu jsou suchou nohou přístupné 
i okolní ostrůvky, ovšem zradou je cesta 
k nim, kterou znají jen někteří místní. Jsou 
tu totiž tekuté písky, ve kterých se bohužel 
každý rok ztratí asi 5 lidí. Tento komplex je 
úchvatný svou dokonalostí. Nechápu, jak v té 
době mohli něco takového vůbec postavit, 
když měli jako pomocníky pouze lidskou sílu, 
odhodlání, kladku, páku a dřevěné lešení. 
Protože byl klášter ve své době nepřístupný, 
zřídili si zde mniši výtah (dřevěné sáně) po-
háněný lidskou silou, nejprve mnichy, poté, 
když tu bylo vězení, tak vězni. Dopravovala 
se sem voda, potraviny i lidé. V křivolakých 
starobylých uličkách jsou dnes četné kavár-
ničky, restaurace a obchůdky se suvenýry. Při 
přílivu se voda rozlévá po loukách, na kterých 
se pasou ovce, ty mají potom přirozeně naso-
lené maso. V současné době existuje studie, 
ve které by byl ostrov přístupný pouze pěšky 
nebo elektrickými vláčky. Záchytné parkoviš-
tě by bylo vzdálené asi 2 km.

Z Mont Saint-Michel jsme odjeli k přísta-
vu Cancal, odkud byl výhled na záliv Mont 
Saint-Michel. Tady jsme měli piknik v trávě 
- studený plastový tácek, víno i nealko. 

Pohled na záliv nás překvapil. Mezitím, 
co jsme obědvali, moře ustoupilo do značné 
vzdálenosti. 

Odjeli jsme tedy do přístavu v Cancal, 
který jsme si mohli sami prohlédnout. Byli 
zde stánky s čerstvými ústřicemi a někteří je 
na popud pánů Šichy a Černého i ochutnali. 
Pro pobavení jsme kolem toho udělali trochu 
divadlo, ale Jirka Hudec, Ivo Pekař, páno-
vé Flodr, Černohlávek a dokonce i Jakub 
Prokeš ve zkoušce obstáli. Nicméně jejich 
výrazy jsou věrně zachyceny na filmovém 
materiálu. (Jestli jsme na někoho zapomněli, 
upřímně se jim omlouváme a vzdáváme hold 
jejich chuťové odvaze). A pocity po konzu-
maci? Signály se dostaví po zažití. Co na tom 
ti frantíci vidí? Chutná to s prominutím jako 
velmi hustá rýma. 

Autobusem jsme se přepravili dál po po-
břeží na mys La Pointe du Grouin. Pobřeží 
tu je velmi členité s ostrými kameny. Přesto 
se našli odvážlivci, kteří se ze strmého svahu 
pustili dolů k moři. Moře tu mělo nádher-
nou modrozelenou barvu, právem se tomu 
říká Azurové pobřeží. Naproti byl ostrov 
obydlený pouze racky, kteří právě hnízdili. 
K ostrovu se nedoporučuje přibližovat, 
protože ptačí rodiče případného vetřelce 
dovedou odradit prudkými nálety a dobře 
umístěnými výkaly neobvyklé velikosti. 

Po procházce jsme opět nasedli do autobu-
su a odjeli do města St.Malo, kde jsme měli 
2 hodiny volno. Kam půjdeme? Samozřejmě 
se vykoupat. Moře bylo ale daleko a rady 
typu „Vemte si do moře svačinu“ nás na 
chvíli zviklaly. Ale objevili jsme přírodní 
koupaliště, nádrž, ve které se při přílivu vy-
mění voda a při odlivu v ní zůstane. Sešlo se 
nás tam 8 otužilců, voda totiž nebyla nijak 
teplá, ale zato v tom horku velmi osvěžující. 
Koupel byla velmi příjemná, ale krátká, pro-
tože jsme se chtěli ještě podívat do města. Na 
dohled od koupaliště byla pevnost, ale my se 
vydali na druhou stranu, na městské hradby. 
Přes ně jsme došli do historického centra 
na náměstí, kde byla spousta rychlomalířů, 
hudebníků, stánků se suvenýry a kavárniček. 
Sedli jsme si do jedné z nich, dali si výborné 
espreso a pozorovali dění kolem nás. Po 
chvíli jsme viděli barevný průvod různých 
etnických skupin v krojích, ve městě totiž 
právě probíhal folklorní festival. Na náměstí 
provozovali své umění hráči na historické hu-
dební nástroje, zaslechli jsme i keltské rytmy. 
Ale čas nás tlačil. Museli jsme se tedy zved-
nout a jít na sraz k autobusu. Cestou jsme 
procházeli kolem velké mariny, kde kotvili 
lodě snad ze všech evropských přímořských 
zemí, malé jachty i ty velké a luxusní, člověk 
by si hned vybral. 

Po hodinové jízdě zpět do Rennes jsme 
večeřeli v kulturním a sportovním centru ve 
čtvrti St.Thérese. Dostali jsme pizzu a zele-
ninový salát, k pití víno, cidr i vodu. Co se 
týče jídla jsme byli zatím poněkud zklamaní. 
Francie je přece vyhlášena svou pestrostí 
a chuťovou originalitou. 

Po večeři jsme se vypravili do čtvrti 
Chantepie, kde je tiskárna a provozní budovy 
deníku Ouest France. Prohlídka by to byla 
velmi zajímavá, kdyby nebylo deset hodin 
večer. Ale co chcete vidět v novinách dopo-
ledne. Deník je to celostátní s regionálními 
přílohami. Průvodkyně nám popsala celý 
systém vydání, od redaktorů až po rotačky. 
Když jsme si prohlédli i přízemí s obrov-
ským množstvím rolí novinového papíru, 
vystoupali jsme znovu k rotačkám, které se 
právě rozběhly. Před půlnocí jsme odcházeli 
a každý dostal čerstvý výtisk Ouest France ze 
dne 7. 7. 2004. 

Středa 7. 7. 
Exkurze v městských zařízeních 
Rennes

Ráno byla naplánovaná návštěva trhů 
v St.Thérese, ale protože bylo chladno 
a z nebe padaly proudy vody, nikam jsme 
nešli. V půl jedenácté jsme odjížděli na pro-
hlídku Metra. 

Od francouzských přátel jsme obdrželi 
regionální výtisk Ouest France se zprávou 
o našem pobytu a s fotografií z přijetí na 
Radnici. 

Metro jezdí v Rennes od r. 2002. Zatím 
má pouze jednu trasu s 15 stanicemi, ale 
už se připravují studie pro trasu druhou. Je 
nejmodernějším a nejmladším metrem ve 
Francii. Metro je také zajímavé tím, že nemá 
řidiče. Provoz řídí kontroloři ve velíně, po-
máhá jim hustý systém kamer a na jakékoliv 
problémy a upozornění reagují pracovníci 
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v terénu. Naše skupina měla možnost se 
svézt metrem z konečné na konečnou a zpět.

Po prohlídce metra jsme odjeli na oběd 
opět do menzy. Stále hustě pršelo a toto 
počasí vydrželo i druhý den. 

Po obědě byla na řadě návštěva městské 
čističky v Beaurade, soukromé poliklini-
ky St.Gregoire a domova důchodců v La 
Binquenais. Jeden z našich francouzských 
přátel, pan Romain se zmínil o tom, že 
jeho dcera pracuje u městských hasičů. Pan 
Hudec vyslovil přání, jestli by bylo možné 
tam domluvit návštěvu. To se podařilo 
a termín byl ve středu odpoledne v 15 hodin. 
Proto se skupinka 10 lidí, převážně z řad 
rodičů mladých jehnických hasičů, odpojila 
a vydala se k hasičům. Tam se nás ujal velitel 
operátorů. Velmi dopodrobna nám vysvětlil 
program záchranného systému, který se 
velice podobá našemu.

Po prohlídce jsme se odjeli metrem do st. 
Italia, odkud jsme to měli kousek do domova 
důchodců, kde jsme se měli setkat s ostat-
ními. Domov důchodců je nová, moderní, 
třípatrová budova sloužící pro občany v této 
čtvrti. To je rozdíl od péče o seniory u nás, 
kdy se staří lidé musí často stěhovat jinam, 
než byli zvyklí. Mají tak daleko ke svým 
přátelům, kteří je nemohou tak často navště-
vovat. Klienti zde mají jednolůžkové pokoje 
se sociálním zařízením vybavené vlastním 
nábytkem. Pobyt si hradí ze svých důchodů, 
sociálně slabším vypomáhá stát tak, aby si 
mohli dopřát i drobné radosti. Je zde příto-
men lékař, ale ke každému klientovi dochází 
ještě jeho rodinný lékař. Zastihli jsme je 
právě u večeře a myslím, že je naše návštěva 
potěšila. Byla nám představena paní Helen, 
která v srpnu oslaví 101. narozeniny. Tato 
návštěva byla velmi emotivní a na všechny 
jistě zapůsobila. 

Po návratu na Rezidenci nás čekala opět 
plastová večeře, tentokrát ji ale moc lidí 
patrně nejedlo. Večer jsme se měli zúčastnit 
folklorního programu v rámci 23. ročníku 
festivalu Soumrak. Protože se ale počasí 
neumoudřilo, byl koncert odvolán a my měli 
volno. 

Čtvrtek 8. 7. 
Plavba po řece La Rance 

Dnes to vypadalo snad nejhůř, nebe po-
tažené tmavošedými mraky, z nebe se lily 
kýble vody a žádná naděje, že by se to mohlo 
vybrat. O půl deváté jsme odjížděli do přísta-
vu Dinard, odkud jsme se měli vydat na lodi 
po řece La Rance do Dinanu. Už na kraji 
Dinardu se objevovaly výstavní vilky, které 
používají bohatí Pařížané a Angličané jako 
svá letní sídla. Nad samotným přístavem to 
už nebyly vilky, ale honosné domy. Údržba 
těchto domů používaných jen 2-3 měsíce 
v roce musí být velmi nákladná. Z autobusu 
jsme vystoupili nad zastávkou Bus de Mer, 
počkali si na naši loď (podobné jezdí u nás na 
přehradě) a vydali se po řece ke zdymadlům. 

Rozdíl mezi přílivem a odlivem na bretaň-
ském pobřeží činí až 13 metrů. 

Po překonání výškového rozdílu jsme 
vpluli do zálivu, který lemují četné přílivové 
mlýny a opravené zámečky. Jeden takový se 
jmenoval Zelený dub. Byl zrekonstruován 
v 19. stol. polským skladatelem a klavíris-
tou Kovalskim, který byl posledním žákem 
Frederika Chopina. 

Projížďka by byla velmi zajímavá, kdyby 
nabyla zima a nepršelo. Přes další zdymadlo 
jsme se dostali do sladkých vod a po dvou 
a půl hodinách jsme přistáli v Dinanu. Řeka 
teče v údolí, samotné město bylo vystavěno 
na vysokém ostrohu ve 14. stol. Z té doby 
se tu zachovalo několik městských bran , 
část opevnění a samotné městské jádro, kde 
můžeme nalézt plno hrázděných domů, tak 
typických pro oblast Bretaně.

Oběd jsme měli zamluvený v palačinkárně. 
Francouzi dělají palačinky na sladko, ale i na 
slano s různými náplněmi. Těsto není jenom 
světlé, tak jak ho známe my, ale i tmavé 
z pohankové mouky a ty jsme měli i my. 
Jako první jsme dostali velkou palačinku jen 
s máslem. Pánové se ošívali, že tohle jim tedy 
stačit nebude. Když odnášeli talíře, příbor 
nám nechali, bude tedy další chod. Byla to 
opět velká palačinka plněná šunkou, volským 
okem a sypaná strouhaným sýrem. Tak ta 
byla výborná. Jako desert jsme měli palačin-
ku politou čokoládou a na závěr kávu. Přes 
počáteční nedůvěru jsme se opravdu dobře 
najedli, ale pořád to ještě nebyla ta typická 
francouzská kuchyně. 

Z restaurace jsme vyšli opět do deště. 
Možná se opakuji zprávami o počasí, ale díky 
dešti jsme toho moc neviděli. No zkuste se 
koukat na věž přes hříbky deštníků a fotit, 
když máte hledáček fotoaparátu buď vlhký 
nebo zakrytý dlaní, aby na něm nebyly kapky. 

V informačním středisku jsme vyzved-
li průvodkyni a přesunuli se na náměstí 
St.Sauver k bazilice Saint Sauver, která byla 
postavena ve 12. stol. a následně přestavová-
na v 15. a 18. stol. Přešli jsme k hradbám do 
anglických zahrad, odkud je výhled do údolí 
a na přístaviště. Potom jsme se vydali zpátky 
úzkými uličkami do centra kde nás čekal 
autobus a vydali jsme se zpět do Rennes. 
Tady jsme se v Rezidenci převlékli do su-
chého a odjeli na večeři do dětského centra 
v Maison de Quartier La Binquenais. 

Je to centrum pro volný čas pro děti, když 
nejsou zrovna ve škole. Škola je totiž v pon-
dělí, úterý, ve středu mají volno a tráví ho 
právě v takových centrech, a do školy jdou 
zase od čtvrtka do soboty. Rodiče ale pracují 
od pondělí do pátku. Do tohoto centra do-
chází asi 25 dětí a stará se o ně 8 vychovatelů. 
Ti si děti rozeberou do kroužků - výtvarný, 
hudební, sportovní, vaření apod. a pracují tak 
s velmi malou skupinkou dětí, což umožňuje 
individuální přístup. Pro vychovatele v našich 
školách a zájmových útvarech nepředstavi-
telná věc. Došlo zde i na fotografování naší 

delegace společně s francouzskými přáteli 
a tato fotografie spolu s článkem o našem 
pobytu vyšla v sobotním regionálním vydání 
deníku Ouest France. 

Po večeři, která se skládala z několika cho-
dů a byla zakončena sýrem a desertem, odešla 
část delegace pěšky podle mapy do Rezidence 
a část odjela do Maison Internationale de 
Rennes na besedu na téma Evropa. Byla to 
opravdu jen beseda bez jakýchkoliv závěrů 
a případné konkrétní dotazy našich účastníků 
nebyly konkrétně zodpovězeny. 

Pátek 9. 7. 
Jihozápadní okolí Rennes

V 7,30 jsme měli odjíždět do La Gacilly. 
Dvě účastnice ale nepřišly na sraz a po do-
tazu u nich na pokoji jsme zjistili, že zaspaly 
a ať na ně nečekáme, že zůstanou doma. 

Odjeli jsme v 7,45 do zařízení kosmetické 
firmy Yves Rocher. Slečna průvodkyně si nás 
převzala a rozdala všem lístečky s anketní 
otázkou „Jak se jmenuje místo, kde se právě 
nacházíme?“ Na konci exkurze měli být vylo-
sováni dva výherci, kteří obdrží malý dáreček. 

Průvodkyně nám představila výrobky 
firmy, které se zde vyrábějí, způsob plnění 
a distribuci. 

Pracovníci ale měli zrovna pauzu a tak 
jsme stroje v chodu neviděli. Potom jsme 
přejeli do jiné budovy, kde byla firemní 
prodejna a zde byli vylosováni výherci an-
kety. Těmi šťastnými byli pánové Mikyska 
a Flodr. Dárečky obdrželi také naši řidiči. 
Potom byla možnost nákupu výrobků této 
světoznámé firmy. Ceny, i když v Eurech, 
byly velmi příznivé, takže nákupy stály za to. 
Obdrželi jsme ještě pár drobných vzorečků 
a odjeli jsme do malého městečka Rochefort 
en Terre.

Je to bývalá hradní pevnost plná úzkých 
uliček s hrázděnými i kamennými domy. 
Všude byly záplavy květin - muškáty, fuchsie, 
surfinie, petunie, bidens proložené břečťa-
nem a jinými zelenými rostlinami. Právem 
se Rochefort en Terre pyšní titulem Město 
květin. Přes Náměstí studny jsme došli ke 
kostelu. Právě z něj vycházela svatba. Kostel 
je postaven na místě bývalého hřbitova. Před 
kostelem je několik náhrobních kamenů, 
v kostele potom navršena hromada pozůstat-
ků. Kostel patrně nestojí na moc pevných 
základech, protože se každá stěna naklání na 
jinou stranu. Ty jsou sice zpevněné opěrnými 
zdmi, ale ani ty nepůsobí moc pevně.

Došli jsme do kulturního centra, kde 
jsme byli přijati a přivítáni starostou měs-
ta. Následovalo malé občerstvení s vínem, 
šampaňským a cidrem. Francouzi si do 
šampaňského přidávají sirup z černého rybí-
zu. Je pravda, že francouzské šampaňské je 
na rozdíl od našeho suché, ale přece jen mi 
chutnalo více bez toho sirupu.

Přesunuli jsme se autobusem do restaurace 
Nový mlýn, která je situována na břehu vel-



kého rybníka v bývalém mlýně. A zde jsme 
konečně ochutnali něco z pověstné francouz-
ské kuchyně. Jako aperitiv cidr, k jídlu potom 
víno a voda. Předkrm byly v listovém těstě se 
sýrem zapečené mořské plody velmi jemně 
nakrájené. Hlavní jídlo dušená treska s ope-
čeným bramborem a zalitá sladkokyselou 
omáčkou. A konečně sýry! Několik druhů 
sýra na talíři, k tomu chleba a bílý jogurt. 
Postupně jsme všechny ochutnali a zjistili, že 
ten kozí, co vypadá jako hermelín s tvaroho-
vým středem je vynikající, dále tam byl ne-
zbytný camembert, další jako ementál, něco 
podobného jako Blaťácké zlato, tohle jsme 
si nemohli vynachválit. Jako desert v těstové 
misce zapečený džem posypaný sekanými 
mandlemi. To byly hody!

Protože se oběd oproti původnímu časové-
mu plánu poněkud protáhl, neuskutečnila se 
individuální procházka po Rochefortu a za-
mířili jsme rovnou do městečka Josselin na 
zámek Pánů z Rohanu. Opakuji se, opět prší. 
Jak jistě víte, jméno knížete Rohana je spo-
jeno i s českou historií. Zámek je postaven 
na místě bývalé vodní pevnosti na břehu řeky 
Oust, která měla původně 7 věží. 3 z nich 
jsou začleněny do samotné budovy, čtvrtá 
stojí opodál v parku. Veřejnosti je přístupné 
pouze přízemí s jídelnou, přijímacím sálem, 
salonkem, sálem předků a pohledem na 
schodiště do jedné z věží, protože v zámku 
bydlí jeho majitelé. Přilehlý park je koncipo-
ván v anglickém stylu a roste tu spousta vzác-
ných dřevin. Mezi nimi cedr a sekvoje. 

V půl sedmé jsme odjeli zpět do Rennes, 
abychom se převlékli. Čekala nás večeře 
a rozlučkový večírek v Cercle Paul Bert 
Ginguené. Na večeři byla přítomna i paní 
místostarostka a starosta čtvrti Sud-Gare. 
Starosta Jehnic pan Šicha poděkoval našim 
hostitelům za příjemný pobyt a velmi bohatý 
program a vyjádřil názor, že tímhle naše spo-
lupráce pouze začala. Nyní je řadě mládež, 
aby zpečetila navázané vztahy. 

Večeře byla formou studeného bufetu 
a velmi bohatá. Po ní následovala ukázka 
bretaňských tanců a písní. Bretaňská lidová 
hudba má velmi blízko k keltské a irské, jsou 
to rytmy velmi výrazné a chytlavé a i lidové 
tance jsou si velmi podobné. Zábava pokra-
čovala, hosté se postupně vytráceli, až zůstala 
jen malá skupinka. Tu ale o půlnoci vyhnal 
velmi hlasitý alarm, který se rozezvučel 
v prostorách centra. Byl zřejmě načasován 
právě na půlnoc, aby vyhnal případného 
nezvaného návštěvníka. Randál to byl ohlu-
šující, prý jim ještě hodinu potom zvonilo 
v uších. Vyklidili tedy pole, aby se dostali do 
Rezidence. Museli jsme si ještě rychle sbalit, 
protože ráno nás čekalo loučení a odjezd 
z Rennes do Normandie a do Paříže. Další 
náročný den na obzoru.

Sobota 10. 7. 
Z Rennes do Normandie a do Paříže

Ráno byla poslední snídaně v Rennes. 
Předtím jsme dobalili a vyklidili pokoje. 

Od 7,30 do 8,00 probíhalo loučení. Někteří 
si ještě běželi koupit deník Ouest France 
s článkem o nás. 

Před sebou jsme měli dvouhodinovou cestu 
do Normandie. Kolem desáté hodiny jsme 
zastavili na parkovišti u Pointe du Hoc, ně-
mecké pevnosti postavené na vysokém útesu, 
kterou Spojenci museli dobývat dvakrát. Měli 
své informátory mezi rybáři a ti používali 
k posílání zpráv poštovní holuby. V pevnosti 
byla umístěna děla, kterých chtěli spojenci 
po vylodění využít, Němci je ale odvezli do 
vnitrozemí. Jenže holub s touto zprávou 
nikdy nedoletěl, byl patrně střelen myslivci 
z řad německé armády, která měla podezření, 
že zprávy odcházejí z Francie právě touto 
cestou. V noci před dnem D pevnost do-
byli američtí rangers, ale děla nikde. Po pár 
dnech Němci děla přivezli zpět a Američané 
pevnost museli dobýt znovu. Kolem zničené 
pevnosti jsou „poházené“ betonové bloky tak, 
jak je vymrštily výbuchy. V zemi jsou obrov-
ské krátery, vše je ponecháno tak, jak to asi 
vypadalo v r. 1944. Při pohledu od pevnosti 
je vidět pláž a moře jako na dlani, Spojenci 
byli docela snadným terčem. 

Od pevnosti jsme odjeli kolem Pláže 
Omaha ke hřbitovu amerických vojáků. Je 
tu pohřbeno téměř 10 000 vojáků, kteří byli 
identifikovaní. U hřbitova je sídlo americké-
ho atašé, neboť hřbitov je výsostným ame-
rickým územím. Tak velké množství bílých 
mramorových křížů i Davidových hvězd 
zasazených v zelené trávě v řadách, které jsou 
z každého úhlu pohledu naprosto symetrické, 
působí velmi tísnivým, ale na druhý pohled 
i uklidňujícím dojmem. Rozumný člověk 
přesto nechápe, jak může někdo na úkor 
druhého uplatňovat své mocenské plány. 
Vždyť už v Bibli se praví: „Nečiň jiným to, co 
nechceš, aby jiní činili tobě.“ 

Od vyhlídky u hřbitova vede cestička 

k moři, kde zahynuli tisíce mladých chlapců. 
Pokud je německé bombardování a kulky ne-
zastihly už na moři, stačilo odkrýt poklop na 
člunu pro asi 40 vojáků, vystrčit hlavu a kolik 
se jich asi dostalo na pláž a dál od pobřeží? 

Ze hřbitova jsme odjeli do města 
Arromanches, u kterého byl při vylodění 
pontonový přístav. Spojenci sem přitáhli ob-
rovské betonové bloky, které potopili, poto-
pili zde i starší lodě a vytvořili tak základ pro 
vybudování přístavu. Potom však přišla velká 
bouře, která část přístavu zničila. Přístav zno-
vu postavili za 12 dní. Je tu unikátní muzeum 
s kinoprojekcí, ve kterém se návštěvník dozví 
další podrobnosti. K dispozici je tu dokonce 
i česky psaný průvodce. 

Protože to byl náš poslední den u moře, 
chtěli jsme se taky „vylodit“, čili vykoupat. 
Voda moc studená nebyla, ale foukal silný 
vítr a sluníčko se taky moc neukazovalo. 
Prošli jsme se tedy po pláži, posbírali pár 
mušlí - samé „schelky“ a vrátili se k muzeu, 
kde jsme čekali na autobus. V informačním 
centru jsme si vzali nějaké materiály a dově-
děli se, že tato část Normandie se jmenuje 
Calvados. Jak jsme později zjistili v Paříži, 
má zdejší calvados daleko k tomu pálenému 
u nás.

Z Arromanches jsme odjeli po třetí ho-
dině, směr Paříž. Cesta proběhla v klidu ve 
společnosti Mr.Beana a jeho skečů. V osm 
hodin večer jsme se ubytovali v hotelu Luxia 
na Montmartru pod kopcem, na kterém stojí 
bazilika Sacré-Coeur postavená v římsko-
-byzantském stylu. Hotýlek to byl dá se říct 
stylový s dvoulůžkovýmí pokoji a sociálním 
příslušenstvím. V devět hodin jsme měli 
sraz před hotelem a vydali jsme se k bazilice 
Sacré-Coeur. Vedou k ní strmé schody vedle 
parku s kaskádovými terasami. Výstava ba-
ziliky započala v r. 1875 jako dík za konec 
prusko-francouzské války. Dokončena byla 
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v r.1914, ale německá invaze posunula její 
vysvěcení do r. 1919. Od baziliky je nádher-
ný výhled na Paříž. Za bazilikou je náměstí 
du Tertre, které je turistickým centrem 
Montmartru. 

Je tu hodně kavárniček, restaurací a hlavně 
portrétistů. Ti dokáží za 15-20 minut na-
kreslit vaši karikaturu nebo poměrně věrný 
portrét. Scházeli jsme dolů z kopce Rue 
Lepic, kde kdysi bydlel i Vincent van Gogh. 
Cestou k Moulin Rouge jsme narazili na 
trošku levnější kavárničku a dopřáli jsme si 
krémovou kávu. Jirka Hudec ze zvědavosti 
okusil i místní calvados, jen tak pro srovnání. 
Barvu má zlatohnědou, chuť navoněnou 
a stupňů daleko méně, než calvados pálený 
z jablek u nás. U Moulin Rouge jsme byli 
překvapeni dlouhou frontou stojící u vcho-
du. Zřejmě za chvíli začínalo představení 
a především mládež si nechtěla nechat ujít 
tento jedinečný zážitek i když kankán se tu 
už dávno netančí. Nahradila jej nablýskaná 
revue ve stylu Las Vegas. Do hotelu jsme se 
dostali někdy kolem půlnoci a šli hned spát, 
ráno nás čeká náročná pěší prohlídka Paříže. 

Neděle 11. 7. 
Prohlídka Paříže a odjezd domů

Ráno jsme nevstávali nijak brzo, v 8,00 
hodin, ale vůbec jsme nebyli vyspaní. Spali 
jsme totiž v přízemí, proto jsme raději ne-
chali zavřené okno a tak nám bylo v noci 
horko. Navíc hotel byl postaven kdysi dávno 
a dřevěnými stropy se neslo každé vrznutí. 
Ovšem nejhorší to bylo s odpadem. Jak dům 
rezonoval, při každém spláchnutí v horních 
patrech jsme se instinktivně přikrčili, jako by 
se nám to mělo vylít na hlavu. Ti v horních 
patrech zase měli pocit, že se jim soused 
sprchuje ve skříni. A strojovna výtahu v pod-
kroví taky nic moc, ale aspoň si mohli otevřít 
okno s výhledem na střechy. Na dotaz, jak 
jsme se vyspali, jsme s manželem odpovídali: 

„Jako na nádraží vedle veřejných záchodků“. 
Klasická sladká francouzská snídaně a rychle 
sbalit kufry. Ještě do batohu jídlo a pití na 
celý den, k večeři si chleba musíme koupit. 
A také nezbytné víno, na to jsme si při jídle 
docela zvykli. 

V 9,15 jsme nasedli do autobusu a odjeli 
k Louvru, kde nás zase vyklopil. Odtud jsme 
se přesunuli na ostrov v Seině, Ile de la Cité, 
na kterém stojí slavná katedrála Notre Dame. 
Žádná jiná budova není tak úzce spjata s dě-
jinami Paříže. S výstavbou se začalo v r. 1163 
a dokončena byla v r. 1330. Je 130 m dlouhá 
a má 69 m vysoké věže. Nad portálem je 
Galerie králů - je to 28 soch judských králů. 
V r. 1793 ji vyplenili revolucionáři a pře-
jmenovali ji na Chrám rozumu. Mimo jiné 
historické události se zde v r.1804 nechal 
Napoleon korunovat francouzským císařem 
(korunoval ho sám papež) a v r. 1970 tu byl 
státní pohřeb generála Charlese de Gaulla. 
Na chodníku před katedrálou jsme si stoupli 
na Bod „0“ - výchozí bod pro prohlídku 
Paříže. Prý kdo si na něj stoupne, vrátí se 
sem. Já jsem si na něj před 15 lety nestoupla, 
a stejně jsem se vrátila. 

Zpět k Louvru jsme prošli kolem 
Justičního paláce, kde sídlí pařížská policie 
a soudní dvůr. V současné době ztělesňuje 
justiční soud Napoleonův odkaz - francouz-
ský právní řád. 

Dál jsme se prošli po Pont Neuf. Přestože 
se jmenuje Nový, je nejstarší v Paříži. Jako 
vůbec první kamenný most bez domů (před-
tím se na mostech běžně stavěly domy) se 
stal symbolem mezi ostrovem Cité a řekou. 

Louvre jsme si prošli středem přes všech-
na nádvoří. Na Napoleonově nádvoří je 
skleněná pyramida z r.1989, pod kterou se 
skrývá vchod do muzea. Kolem převrácené 
skleněné pyramidy, která přivádí světlo do 
podzemního komplexu, jsme došli k Arc de 

Triomhe du Carrousel, tzv. Malému vítěz-
nému oblouku, který byl postaven na oslavu 
Napoleonových vítězství z r. 1805. 

Hned naproti přes silnici jsou Jardin des 
Tuileries - Tuilerijské zahrady. Tyto geo-
metrické francouzské zahrady patřily kdysi 
k Tuilerijskému paláci. Jsou součástí parkově 
upravené oblasti táhnoucí se podél Seiny od 
Louvru až k Champs-Elyseés a Vítěznému 
oblouku. Zahrady založil v 17. stol. králov-
ský zahradník Ludvíka XIV. V zahradách 
jsme se procházeli sami, odpočinuli jsme si 
na lavičkách a protože bylo poledne, i něco 
pojedli. Hned na konci zahrad ja Place de le 
Concorde, který patří k nejkrásnějším histo-
rickým náměstím v Evropě. Původně to bylo 
Náměstí Ludvíka XV. a zdobila jej socha 
tohoto krále. Později se náměstí jmenovalo 
Place de la Révolution a sochu krále vystří-
dala gilotina. V průběhu dvou a půl roku si 
tu vybrala daň v podobě 1119 obětí, mezi 
nimi byli i Ludvík XVI., Marie Antoinetta 
a osobnosti Velké francouzské revoluce 
Danton a Robespierre. Potom bylo náměstí 
v duchu smíření znovu přejmenováno na 
Place de la Concorde - náměstí Svornosti. 
Na vznešenosti mu v 19. stol. přidal 3200 let 
starý obelisk z egyptského Luxoru. 

Pokračovali jsme dál podle Seiny kolem 
mostu Alexandra III., který je nejzdobe-
nějším mostem v Paříži. Sousoší na něm 
jsou bronzová, potažená 24 karátovým 
zlatem. Naproti mostu se v parku rozkládá 
Invalidovna a nad ní se tyčí pozlacená kopule 
Dómu, kde jsou uloženy Napoleonovy ostat-
ky, které sem byly převezeny ze Svaté Heleny 
v r.1840. Invalidovnu nechal vybudovat pro 
raněné vojáky a veterány bez domova Ludvík 
XIV. Král Slunce. V minulém století po 
obou světových válkách začala Invalidovna 
opět sloužit jako nemocnice pro veterány. 
V tomto velkém komplexu mají své místo 
i různá muzea. Je tu např. Muzeum vojenské 
historie, Muzeum řádu osvobození, Muzeum 
modelů vojenských pevností a také Muzeum 
Augusta Rodina, sochaře, kde jsou vystavená 
všechna jeho významná díla. 

Kolem mostu Invalides jame došli k mostu 
Alma. Na jednom z jeho pilířů je socha vojá-
ka - Zuáv, která se využívá k měření hladiny 
Seiny při povodních. Pod ním vede tunel, 
do kterého narazilo auto vezoucí princeznu 
Dianu a jejího přítele. U mostu nad tunelem 
je pomník, který vypadá jako svíce ve větru. 
Mylně jsme se domnívali, že je to pomník 
Dianě. Až doma jsme se z úplně nové pub-
likace dověděli, že je to Světlo svobody - pa-
mátník příslušníkům francouzského odboje 
ve 2. sv. válce. Ale nebyli jsme sami. Řada 
dalších turistů tu pobíhala a nakukovala přes 
okraj do tunelu, kde stejně nebylo nic vidět, 
a pomník si fotila. 

Kolem Tokijského paláce a lávky pro pěší 
jsme došli k mostu Iéna, po kterém jsme 
se dostali k symbolu Paříže, Eiffelově věži. 
Tady jsme si podle libosti mohli vyjít pěšky 
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po 700 schodech do 2. patra nebo vyjet výta-
hem až nahoru. Tato stavba měla silně zapů-
sobit na návštěvníky Světové výstavy v r.1889 
a zároveň přispět k modernější tváři města. 
Stavba, kterou navrhl inženýr Gustave Eiffel, 
byla ostře odsouzena estetiky 19. stol. Básník 
Paul Verlaine dokonce věž objížděl oblou-
kem, aby se na ni nemusel dívat. Do r.1931, 
kdy byla dokončena Empire State Building 
v New Yorku, to byla nejvyšší stavba světa. 
Nedávno proběhla rekonstrukce a bylo in-
stalováno nové osvětlení. Dnes je Eiffelovka 
nejtypičtějším symbolem Paříže. Za jasného 
počasí lze dohlédnout až do vzdálenosti 72 
km. 

Několik údajů:
- věž včetně antény je vysoká 324 m
- za horkých dnů je díky rozpínavosti kovu 

o 15 cm vyšší
- do třetího patra vede 1665 schodů (nyní 

z 2. patra pouze výtahem)
- konstrukci spojuje 2,5 mil. nýtů
- vychyluje se max. o 7 cm
- váží 10 100 tun
- každých 7 let se natírá 60 tunami barvy
- třetí patro je ve výšce 276 m nad zemí a po-

jme najednou 800 návštěvníků
- první patro je ve výšce 57 m a vede tam 369 

schodů
- Eiffelovi byl v r.1889 udělen Řád čestné 

legie
Mimo jiné Eiffelovka inspirovala k mnoha 

bláznivým kouskům. Vylezli na ni horolezci, 
na kole dolů ji sjel novinář, posloužila jako 
odrazová rampa pro parašutisty a své umění 
tu předvedli i akrobaté na visuté hrazdě. 
V r.1912 se pařížský krejčí Reichelt rozhodl 
slétnout z věže ve vylepšeném plášti nahra-
zujícím křídla. Po odrazu se zřítil dolů před 
diváky do náruče smrti. Podle pitevní zprávy 
zemřel na infarkt ještě před tím, než dopadl 
na zem. 

 Při čekání ve frontě na vstup nás zastihla 
bouřka i s krupobitím. Naštěstí brzy přešla, 
ale i tak jsme pěkně promokli. Ostatně, 
nebylo to ten den poprvé. Tady jsme měli 
individuální rozchod. Po výstupu na věž 
jsme se šli projít do ulic kolem Eiffelovky, 
hlavně proto, abychom našli otevřené pekař-
ství a koupili si chleba a láhev vína na cestu 
domů. Než jsme našli ten správný obchod, 
chvíli to trvalo, ale ještě nám zbyl čas na 
kávu. 

Sraz jsme měli pod mostem (jak typic-
ké) u Eiffelky v 18,15, kam pro nás měl 
přijet autobus. Přijel ale až po 19. hodině. 
Pochopila bych, kdyby řidiči řekli, že byla 
zácpa, doprava v Paříži je velmi hustá. Ale na 
dotaz naší průvodkyně, jestli neměli problé-
my, jí rychle odpověděli, že špatně zabočili, 
bez slůvka omluvy. Inu, nejlepší obranou je 
útok. 

Nasedli jsme a docela rychle se vymotali 
z Paříže. Na nejbližším odpočívadle jsme 
měli pauzu asi 45 min na jídlo, které jsme si 
mohli koupit u řidičů. K dispozici byly párky, 
klobásy, káva, čokoláda, ostatně tohle všech-
no jsme využívali celou cestu po Francii. 

Cestou domů jsme se ještě dívali na film 
Patriot s Melem Gibsonem v hlavní roli 
(válka za nezávislost). Jako kdybychom těch-
to věcí neměli plnou hlavu. 

A pak už jsme jen s občasnými přestávkami 
spali a spali... Autobus se de fakto probudil 
až v České republice. Na jednom motorestu 
u Plzně jsme si dali snídani - konečně guláš 
a pivo a jeli, jeli a jeli až domů. V Jehnicích 
jsme byli po poledni. A to je konec naší cesty 
z Jehnic do Rennes a zpět. 

Co říci závěrem? Tato cesta určitě nebyla 
zbytečná, jak se domnívali někteří jehničtí 
občané. Pro účastníky byla určitě poučná, 
poznali jsme Francii trochu z jiné strany, 
než bývá zvykem při podobných zájezdech. 
Především jsme se setkali s lidmi, kteří chtěli, 
abychom tu jejich zemi správně poznali. 
Naplánovali nám velmi bohatý a náročný 
program. Podívali jsme se na místa, na která 
se nedostaneme ani doma. Navázali jsme 
kontakty, které budou prospěšné nejenom 
nám, ale hlavně našim dětem, které budou ve 
spojené Evropě poněkud déle. Je zajímavé, 
že Evropa musela projít nesčetnými válkami 
a útrapami, než naplnila myšlenku českého 
krále Jiřího z Poděbrad. Ten ve své době 
velmi odvážně volal po jednotné Evropě, 
aby zabránil mocenským ambicím některých 
panovníků. Museli jsme ujít velký kus cesty...

A nyní několik faktů o samotném zájezdu 
a jeho účastnících:

- nejstarším členem delegace byl pan Jan 
Černohlávek, 76 let, stále v dobré kondici, 
dobře naladěn

- nejmladším členem byl Jakub Prokeš, 15 
let, mezi tolika dospělými za těch 10 dní 
možná nezmoudřel, ale asi trochu dospěl, 
jeho slova - Ach Bože - byla odpovědí 
na naše vtípky, tato cesta mu byla určitě 
ku prospěchu, aspoň se ve škole blýskne 
znalostmi, děkujeme, že to s námi vydržel, 
i když si neodpustil pár vtípků na náš účet

- pokud jste si vyvolané fotografie hned !!! 
nepopsali, dnes už si nevzpomenete, těch 
zážitků bylo tolik...

- během zájezdu naštěstí nenastala ponorko-
vá nemoc, nebyl tam žádný rejpal a kecal, 
který by podvracel činnost organizátorů

- během cesty jsme všude sbíraly letáky 
s informacemi, roztřídit a určit je, abych 
mohla napsat toto vyprávění, byl asi slušný 
výkon, byl toho plný stůl a věčně něco 
scházelo nebo přebývalo

- za těch deset dní jsme najeli celkem 4 000 
kilometrů

- velký dík patří průvodkyním a překlada-
telkám Veronice a Markétě, které musely 
snášet i ty nejvšetečnější dotazy a hlavně 
být soustředěné, když my už zdaleka nebyli

- kávu jsme si v kavárně dali, příště si ji dejte 
taky, s přepočítáváním si nedělejte hlavu, 
to byste si nemohli dát vůbec nic

Pavla Pekařová
V Jehnicích 25. 7. 2004

(zkrácená verze)

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