SVĚTLO V BÝČÍ SKÁLE
Čas běží ulicemi města
jako požár příštích dnů světa
za ním je vypálená cesta
bez paměti a s právem veta.
Střídání stráží v pořadí dnů
opojených touhou po moci
opilých slávou svých marných snů
zmatených kocovinou noci
temných jak světlo v Býčí skále
nebo stín svatojanských broučků
však naděje se zjeví náhle
a svým teplem prozáří loučku
nedej se zmást předzvěstí světa
a nekupči s rakovinou dnů
svěř se teplu věčného léta
a nelpi na marnosti svých snů
a neboj se střídání stráží
každý z nás jednou odhodí zbraň
hleď jak oči nejmenších září
jejich srdce a přátelství chraň.
A kateřinek hořká vůně
se opět snoubí s tokem času
tak jako plamen ve svém lůně
v proudu času předjímá krásu.
Čas běží ulicemi města
s ním kateřinek hořká vůně
čas chová se jak recesista
včera byl zdráv a dneska stůně.
A čas co bude zítra, kdo ví
na to ti nikdo neodpoví
jen kateřinky budou stejné
proto svůj čas dej duši věrné!
Karel Stránský
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Výzva – jako každý rok na jaře
Na základě připomínek občanů žádáme
všechny o dodržování klidu o nedělích
a svátcích v naší městské části. Zajisté
si každý, koho se to týká – většinou
jde stále o stejné spoluobčany –, najde
chvíli času v pracovním týdnu ke
zvelebení svého domu či pozemku
za použití sekačky, motorové pily,
brusky nebo jiného nářadí vydávajícího

nadměrný hluk. Pokud někdo musí
pracovat i v neděli, lze jistě na tento den
naplánovat tišší práce, jako třeba natírání, umývání oken apod. Pokud je někdo
tak pracovně zaměstnán v pracovní
dny, určitě si najde za mírnou úplatu
někoho, kdo za něho tyto hlučné práce
ve všední den provede.
Respektujme se navzájem a dopřejme
si alespoň jeden den v týdnu na klidné
relaxování.

Oznámení a tím i pozvánka
V sobotu 14. dubna 2012
se opět uskuteční tradiční jarní

Setkání rodáků, pamětníků
a přátel Jehnic
ve 13 hodin v salonku restaurace
Obecní dům v Jehnicích.
Za organizátory: Honza Černohlávek

Dvěma snímky se vracíme k ostatkovému průvodu masek v sobotu 4. 2. 2012

Ples Základní školy v Jehnicích
Několika fotografiemi si připomínáme tradiční školní
ples, který se uskutečnil v tělocvičně naší školy v sobotu
25. 2. 2012. V neděli pak následoval dětský maškarní
karneval.
Poděkování od výboru SRPŠ patří sponzorům, Úřadu
městské části, kulturní komisi, řediteli školy, zaměstnancům
školy, účinkujícím (Petra Řeháková a Michal Kummer,
Kateřina Jančová a Jiří Zejda, CHEERLEADERS TIGERS
BRNO, kapela Vocal band a Hroši, Četnická stanice Jehnice,
moderátorka Marcela Vandrová, agentura KORÁB), hostům
a všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru akcí.

Ivo Pekař, Pavel Vala

Zahájení plesu

Petra Řeháková a Míša Kummer

Četníci hlídají tombolu

Kateřina Jančová a Jiří Zejda

Matematické třídy na ZŠ Sirotkova
ZŠ Sirotkova opět otevírá v příštím školním roce páté
a doplňuje 6. třídy se zaměřením na výuku matematiky
a informatiky.
Nabízíme - 2 hod. informatiky od 5. - 9. třídy, posílená
dotace matematiky, třídy s 24 žáky, na jazyk a informatiku
je třída rozdělena na poloviny, výuku podle učebnic
pro víceletá gymnázia, Klub Mensy ČR, vysoké procento
žáků přijatých na gymnázia, osmiletá 63 %, šestiletá 71 %,
čtyřletá 100 %.
Výběrové řízení se koná 10. května 2012 v 8.00 hod.
Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří
pro tyto žáky 25. 4. od 14.00 do 18.00 hod.
Přihlášky a další informace jsou k dispozici v budově školy
nebo na naší webové stránce www.zssirotkova.cz.
Karneval
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MŮJ SVĚT
V pátek 24. 2. 2012 byla zahájena výstava mladé nadané studentky Gymnázia
P. Křižkovského s uměleckou profilací
Brno, Terezy Brlicové, která navštěvovala také Základní školu v Brně-Jehnicích.
Její krásné obrázky, jak vidí svůj svět
svýma dětskýma očima, můžete vidět
každý úřední den na ÚMČ Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11 až do
května.
Některé obrázky můžete vidět v tomto
vydání Jehnických listů.
I. Brlicová a O. Gardáš, členové Komise kultury
a informací RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kovárna v Býčí skále a tajemství
výroby železného prstence
Do problematiky nálezů
nejstarší výroby a zpracování
železa v Moravském krasu vstoupíme
poněkud nezvyklým, ale velmi
působivým popisem děje, který je
spojován s Josefovským údolím někdy
v 5. století př. n. l.
„Dlouhý a slavnostní průvod se pohyboval osamělým údolím, pomalu táhl
neupravenou cestou, až dosáhl jeskyně.
Byl to pohřební průvod! Na dřevěném
voze, okutém bronzovým plechem a železem, taženém dvěma oři, ležela mrtvola. Následovali ozbrojení muži, kteří
ve svém středu vedli četné ženy a dívky.
Byly krásné, mladé, v drahocenném
oděvu, ozdobeny pestrými perlami ze
skla a jantaru, se zlatými a bronzovými
šperky; bohatý vlas byl vtěsnán do
zlatých spon, na rameni se skvěla spona
třpytící se zlatem a paže i nohy byly
obepjaty zlatými a bronzovými náramky a kruhy. Truchlivě vykračovaly
a sledovalo je velké množství lidí se
zásobou obilí, s obětními nádobami
a se zvířaty určenými k porážce, aby
dali plody polní práce a hospodářství
milovanému náčelníkovi do hrobu. Před
jeskyní se průvod zastavil. V Předsíni,
magicky osvětlené spoře vnikajícím
denním světlem, byla přichystána
hranice polen a vedle ní kamenný oltář,
pak byla mrtvola i s vozem položena
na hranici, která byla podpálena. Oheň
s praskotem vzplanul a osvětlil tmavou
jeskyni téměř denním jasem; osvětloval
hrůzyplnou a úděsnou scénu, která nyní
následovala.
Ženy s čeledí byly zavlečeny dovnitř,
zbaveny svých ozdob a usmrceny, některým byly useknuty ruce, jiným rozťaty
hlavy a vraždilo se neúnavně, dokud
nebyly úplně všechny oběti zabity; i koně
byly rozsekáni na kusy a jejich údy
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rozsety po jeskyni. Nádoby s obětními
dary byly navršeny na jednu hromadu
a na vše bylo rozestřeno zuhelnatělé
obilí. Když bylo po pohřební hostině,
navalilo množství lidu obrovské
balvany na mrtvoly i na celou předsíň
jeskyně a nasypalo na ně štěrk s pískem,
aby bylo posvátné místo uchráněno před
zneuctěním a byly zastřeny stopy po
pohřbu; spolu s tím byly také zasypány
stopy po bývalé kovárně. Byl to pohřeb
náčelníka, jejž musely jako v zemi
Skýtů následovat
do hrobu i jeho
ženy, čeleď a koně.
Vzpomínka na tento
příšerný pohřeb
se uchovala jistě
dlouho; naznačují
to chmurné pověsti
o slavnostních
průvodech a podobné
jiné, které ještě dnes
kolují mezi lidem.
Místo však zůstalo
posvátné a mýty
je zasvětily bohu
Svantovítovi, jemuž
– jak se praví – byly
přinášeny lidské
oběti.“ (Wankel
1882, český
překlad Grolich
1988).
Takto popsal svůj
objev v jeskyni Býčí
skála blanenský
lékař a archeolog
Jindřich Wankel,
nazývaný pro své
zásluhy také otcem
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moravské archeologie. Jak však tento
nález souvisí se starými památkami
po výrobě a zpracování železa?
Velmi. V popisované jeskyni Býčí
skála byly totiž zjištěny také stopy
po zpracování železa, které patří
k nejstarším v Evropě. Tímto nálezem je kovářská dílna, která byla při
archeologickém výzkumu objevena
při jedné ze stěn jeskyně.
Jeskyně Býčí skála se nachází
v údolí mezi Adamovem a Křtinami,

Býčí skála

Býčí skály a tím
i k světoznámému
objevu, který
interpretoval jako
pohřeb halštatského velmože, doprovázeného na cestě
do záhrobí nejen
množstvím obětin,
ale i krvavých
lidských obětí. Při
odkryvu bylo totiž
v jeskyni nalezeno
přes čtyřicet
lidských koster se
známkami násilné
smrti, z nichž
mnohým chyběla
hlava či končetiny.
O krutém, ale
zřejmě rituálním
nakládání měly
svědčit i dvě
uťaté ženské ruce,
bohatě zdobené
zlatými prsteny
a bronzovými náramky. Ležely na
malém oltáři, na
kamenné desce
umístěné na dvou
Půdorys vstupní části jeskyně Býčí skála ve střední části
Moravského krasu. Poloha halštatské kovárny je označena černým menších. Vedle
kroužkem a písmenem k.
nich byla položena
polovina lidské
ve střední části Moravského
lebky, užívaná podle Wankla
krasu. Vstupní část Býčí skály
původně snad jako číše, v níž
představuje starou výtokovou
bylo zuhelnatělé proso. Byly tam
jeskyni Jedovnického potoka. Pro
objeveny zbraně a šperky, perly ze
člověka byla přístupná už od starší
skla a jantaru, přesleny, kamenné
doby kamenné, a to od vchodu do
a železné předměty, výrobky z kostí,
velké prostory Předsíně, až po Býčí
keramika, součástky vozů, hromady
neboli Šenkův sifón se zdrojem vody, obilí a mnohé další nálezy. V četných
která ani v tehdejších podmínkách
nádobách se nacházel zuhelnatělý
nezamrzala. Wanklův výzkum v Býčí ječmen, pšenice, proso, vikev či
skále započal v roce 1867, kdy v jespozůstatky po obětinách v podobě
kyni v Jižní odbočce objevil stanomasa. Brzo po Wanklově interpretaci
viště člověka ze starší doby kamenné, tohoto podivuhodného objevu jako
což byl tehdy první doklad existence
pohřbu halštatského velmože se
člověka a vyhynulých pleistocenních
v literatuře vyskytly další, někdy
zvířat ve střední Evropě. Byl to velký velmi kritické, i osobními vztahy
objev a Jindřich Wankel nechal
ovlivněné a protichůdné výklady.
vykopat tři sondy i v té části jeskyně,
Zajímavá je opakující se myšlenka
která je označována jako Předsíň,
o skupině zámožných prospektorů
kde však podobné nálezy objeveny
železa či obchodníků, kteří byli v jesnebyly. Přesto se na toto místo vrátil. kyni pobiti, či interpretace uváděná
O prázdninách roku 1869 nalezli
významným krasovým badatelem
totiž dva mladící z Olomučan – braJ. Kniesem. Zastával názor, že
tranci Arnošt a Gustav Felklovi – při v jeskyni se usadila skupina bohatých
prohrabávání sedimentů u severní
potulných kovářů, kteří dodávali
stěny jeskyně částečně poškozenou
místním obyvatelům luxusní zboží
bronzovou sošku býčka. A právě
(jantarové, skleněné, bronzové a zlaté
tento nález povzbudil Wankla
šperky, drahé zbraně atp.). Skupina
k archeologickému odkryvu Předsíně měla být přepadena v době, kdy její
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mužští příslušníci nebyli přítomni a ti
pak po návratu našli jen mrtvoly žen
a dětí. Je třeba poznamenat, že nález
v jeskyni Býčí skála je předmětem
úvah o jeho původním významu
dodnes. Jindřich Nekvasil například
uvádí, že v archeologických nálezech
z Býčí skály je patrný silný kulturní
vliv směřující přes Karpatskou
kotlinu a oblast jihovýchodních
Alp a uvažuje o možném spojení
tohoto kulturního proudu s činností
prospektorů vyhledávajících vhodná
ložiska železné rudy. Při tomto
průzkumu terénu mohla být objevena
i jeskyně Býčí skála.
Wanklův objev v jeskyni Býčí skála
je jedinečný. Interpretace celého
nálezu, ale i jen jeho jednotlivých
částí, vyvolává však stále nové pokusy
o jeho vysvětlení, poplatné novým archeologickým metodám a znalostem,
a zdá se, že tomu tak ještě po nějakou
dobu bude. My se však vrátíme ke
kovářské dílně, která je vlastním
předmětem našeho zájmu. Jindřich
Wankel ji popisuje takto:
„Dříve, než nyní opustíme jeskyni,
zamíříme ještě do zadní části Předsíně,
kde se rozkládala kovárna velká přes
50 čtverečních metrů, oddělená od
pohřebiště, byla prostá, a nicméně
také postižena. Zde již nebyly kostry
a ozdobné předměty, nýbrž stopy po
dílně, kovárně železa a bronzu, ve
které se dlouho a horlivě pracovalo. Pod
velkým množstvím popela a uhlí ležely
takové předměty, s kterými se lze setkat
pouze v nějaké dílně na kovové zboží.
Takto byl na sobě nakupený bronzový
plech, mnohokrát rozřezaný, pomačkaný
a rozlámaný, nýtované velké kotle,
desky, bronzová držadla ke kotlům,
mnoho železných lup, železné pruty,
obrovská kladiva, kovadliny, těžká
dláta a klíny, kovářské kleště, železné
srpy, klíče, sekery, hřeby a nože, dále
tam ležela struska, kované železné
a bronzové tyče a licí formy z kamene
a z bronzu.“ (Wankel, 1882; český
překlad Grolich 1988).
Z popisu je patrné, že narozdíl
od ostatních železných a bronzových předmětů nalezených
v jeskyni kovárna sama tvořila jakýsi
kompaktnější celek. O množství
předmětů nahromaděných v jeskyni
napovídá hodně i to, že jen železných
artefaktů bylo při různých pracích,
např. během záchranného výzkumu
za druhé světové války, nalezeno
ještě přes 200 kusů. Jindřich Wankel

předpokládal, že kovárna
pracovala v jeskyni již dlouho
před dramatickým a krvav ými
obětmi doprovázeným pohřbem
velmože a na důkaz toho uvádí
značné opotřebování nalezeného
nářadí a nedohotovené výrobky,
jako například kladivo s neúplně
proraženým otvorem pro topůrko. Některé pracovní nástroje
nalezené v kovárně vynikají
velikostí – byly to mohutné
železné perlíky o váze šest až
osm kilogramů se značně rozkovanými úderovými plochami,
což nesporně svědčí o jejich
dlouhodobém užívání.
Jedno z kladiv bylo dokonce
puklé. Byla tu ale také menší
kladiva a jiné nářadí, což spolu
s nálezy bronzového a železného
odpadu a suroviny svědčí o tom, že
tato dílna byla univerzální a pracovala jak s bronzem, tak i se železem.
Jinak ale zůstává kolem datování
kovárny temno, nevíme, v které době
pracovala, ani proč byla opuštěna
a proč si její pracovníci neodnesli nářadí a nástroje sebou. Vždyť to spolu
se surovinou představovalo v tehdejší
době skutečně značný majetek. Tuto
situaci by mohla vysvětlit původní
Wanklova představa, že práce kovářů
byla přerušena pohřbem náčelníka.
V současné době je tu však
další výklad účelu činnosti kovárny
v Býčí skále. Souvisí s novější,
dosud nezmíněnou hypotézou, že
jeskyně Býčí skála sloužila jako
kultovní a obětní místo, které bylo
užíváno obyvatelstvem z širšího
okolí po dlouhou řadu let. Součástí
jeho provozu mohlo být právě
rituální zpracovávání železa, kovu
tehdy dostupného ještě jen dovozem
z jižních zemí. Práce kovárny by tedy
souvisela právě s posvátnou funkcí
tohoto místa. Určitým dokladem
spojitosti práce kovárny a obětiště
v Býčí skále je nález částí dvojhrotých
hřiven s tence vykovanými konci.
Tato forma polotovaru železa je totiž
doložena i z jiných nalezišť doby
halštatské. Pro souběh práce kovárny
s obětištěm svědčí také odlehlost
lokality. Ta byla vzdálena ode všech
v současnosti archeologům známých
nalezišť doby halštatské, což ostatně
přetrvávalo ještě dlouho do doby
historické. K osídlování Moravského
krasu došlo totiž až na přelomu 12.
a 13. století. Kováři by zde tedy neměli žádná odbytiště pro své výrobky

štatské. Nemohla ale být
tato kovárna například také
jednou z obětin? Toto pojetí
nálezu je ale velmi nezvyklé
a přidávalo by k již tak dosti
komplikovanému výkladu
další, zřejmě bezvýchodnou
(protože dosud bez analogií)
variantu. Je možné se také
ale ptát, zda kovárna vůbec
souvisela s popisovanými
událostmi v Býčí skále a zda
nepochází z pozdější doby.
Možná dokonce ze středověku? Tvary kovářského nářadí
a nástrojů nám mnoho nepomohou, neboť nedoznávaly
žádných větších změn. Proti
Bronzová figurka býčka z jeskyně Býčí skála
této teorii však hovoří nález
halštatských hřiven v kovára neexistovala ani žádná schůdná
ně. Z hlediska současného poznání je
možnost jejich dopravy do hostinskutečně velmi pravděpodobná dnes
nějších končin. Skutečně exaktní
zvažovaná interpretace Býčí skály
potvrzení či vyvrácení propojenosti
jako dlouhodobě užívaného obětiště
funkce kovárny a obětiště v Býčí
pro širší okolí, bez zajímavosti ale neskále bude trvat pravděpodobně ještě
jsou ani představy o této lokalitě jako
velmi dlouho a nebude potřeba ani
o pohřební jeskyni, která sloužila pro
tak času, jako spíše nalezení nových
dlouhodobější ukládání zemřelých.
metod exaktních věd, které by byly
Část prostoru jeskyně (většinou
schopny jasně a definitivně datovat
vstupní partie) bývala vyhrazena kulstáří předmětů. Dnes se situace
tovním účelům. To ovšem nikterak
jeví tak, že kovárna v Býčí skále je
nekoliduje s hypotézou významného
sice dokladem znalosti zpracování
kultovního střediska v Býčí skále.
železa, ale nikoliv dokladem jeho
K interpretaci události v jeskyni by
výroby v místě. Naše dosavadní
mohlo do budoucna přispět i soustavpoznatky a archeologické výzkumy
né sledování a porovnávání výsledků
svědčí o tom, že dolování železné
chemických a metalografických
rudy a výroba železa z rud začaly
šetření bronzových a železných předv Moravském krase až o třináct stomětů z Býčí skály. Mohou pocházet
letí později. Snad by do problematiky z velmi rozlehlého území, stejně
mohlo vnést některé nové aspekty
jako ostatní nekovové nálezy, které
současné vyhodnocování k datování
pocházejí z různých geografických
vhodné keramiky a vyhledávání zbyt- okruhů halštatského světa.
kových nálezů z Býčí
skály, které probíhalo
ještě i v zimních
měsících roku 2007.
Je pochopitelné, že
tato dodnes nejistá
interpretace nálezu
tzv. pohřbu v Býčí
skále sebou nutně
přináší i otázky k výkladu nálezu a funkce
kovárny. Sám autor
výzkumu Jindřich
Wankel předpokládal,
že kovárna pracovala
v jeskyni ještě před
událostí, kterou
interpretoval jako
pohřeb význačného
Halštatský prsten z jeskyně Býčí skála
náčelníka doby hal5

Býčí skála přitahovala zájem lidí
i potom, co skončilo její využívání
v době halštatské. Vztahují se k ní
pověsti, že se tam objevoval ohnivý
býk, že bylo pozorováno tajemné
procesí vycházející za temných nocí
z hloubi jeskyně a podobně. Velmi
sugestivně zachytil některé z těchto
zkazek František Adámek, který píše:
„Pověsti věděly o pokladech velké
ceny, zakopaných v jeskyni, které ve
dnech i v nocích střežili duchové a jacísi
skřítkové. V nocích kdysi byla Býčí skála
ohněm osvětlena jako by hořela a byla
v jednom plameni. Tehdy z jeskyně
zazníval zpěv, smíšený s výkřiky, ba
noční dobou se nesly zevnitř výkřiky
žalostné.“ (Adámek, 1972).
Není třeba chápat tyto pověsti
jako odezvy dávných dějů, ale pokud
se týká pokladů, potom je možné,
že vycházejí ze skutečnosti, že
něco z nálezů v Býčí skále či v její
blízkosti bylo objeveno už dávno před
Wanklovým výzkumem. Už v roce
1669 tam například prováděl výzkum
brněnský lékař Jan Ferdinand
Hertod z Todtenfeldu, v 18.
století jsou z Býčí skály zaznamenány
úlomky kostí a keramiky, které tam
nacházeli dělníci při těžbě písku; při
jeho přesívání bylo v Jižní síni také
nalezeno množství stříbrných plíšků,
uložených původně snad v nádobě.
Jedním z podnětů k výzkumu
v Předsíni jeskyně Býčí skála byla
zřejmě figurka býčka, která původně
snad sloužila jako ucho nádoby.
Nasvědčoval by tomu nýt dochovaný
na jedné noze býčka a svědectví
nálezců, kteří uváděli, že figurka
byla připevněna na kovové destičce,
která se však odlomila. Na sošce je
možné dobře dokumentovat použití
železa v době, kdy bylo ještě vzácné
– celé tělo býčka je odlité z bronzu,
pouze ozdobné prvky jsou ze železa.
Hliněné jádro užité při odlévání je
patrné trojúhelníkovitým otvorem ve
spodní části na břiše figurky.
Soška býčka je 10,1 centimetrů
dlouhá a 11,3 centimetrů vysoká,
s rourovitým otvorem v hlavě.
Předpokládá se, že v tomto otvoru
byla prostrčená skleněná tyčinka tak,
aby se navodila představa očí zvířete.
Bronzové tělo sošky bylo nadto
ozdobeno ještě železným páskem
a trojúhelníčky. Jedná se pravděpodobně o import z jihovýchodu; nález
je spojován s kultem býka Apise
přicházejícím z Egypta. Zajímavé

bylo její uložení, které bylo zřejmě
Vojtěch Jareš podrobil metalografické
spojeno s obětní funkcí. Dle nálezců
analýze vnější povrch pláště prstenu.
bratranců Felklových byla totiž figur- V posudku, který později upřesnil
(Jareš, 1947), uvedl, že jde o železo
ka býčka uložena v hliněné nádobě
bez uhlíku silně nasycené kyslíkem,
naplněné zuhelnatělým ovsem.
které obsahuje krystaly wüstitu.
Kromě figurky býčka vzbuzoval
Po druhé světové válce uveřejnil
vždy velký zájem železný dutý prsprofesor Karel Absolon v zahraničí
tenec (nepřesně tradičně označovaný
opět svůj názor na původ prstenu,
jako prsten), objevený na okraji
v němž i nadále pokládal prsten za
halštatské kovárny v jeskyni Býčí
odlitek. Tyto články a intervence
skála. Prsten, který z geometrického
zahraničních metalurgů podnítily
hlediska představuje dutý prstenec
tehdy profesora Františka Píška
– anuloid, má vnější průměr 43
k tomu, že veřejně v Hutnických
milimetrů, vnitřní 20 milimetrů,
takže průměr tvořící kružnice je 11,5 listech v roce 1947 Absolona požádal,
aby prehistorický prsten, který byl
milimetrů a jeho stěny mají tloušťku
jeho soukromým majetkem, zapůjčil
v průměru menší než 2 milimetry.
Hmotnost prstenu je 22 gramů a jeho k materiálovým analýzám. Avšak
v literatuře udávaná hustota činí 6,98. teprve několik let po smrti profesora Karla Absolona, v roce 1960,
Po celém vnitřním obvodě je prsten
vyhověla paní Valerie Absolonová
otevřen asi 3 milimetry širokou
žádosti akademika Františka Píška
štěrbinou a na vnějším obvodě má
a zapůjčila prsten k analýzám.
výstupek podobající se švu.
Ve spojení laboratoří Vojenské
Zájem o prsten nebyl ani tak dán
atraktivitou předmětu, šlo spíše o od- akademie a Vysokého učení technického v Brně byly na podzim roku
bornou, někdy však velmi vzrušenou
1969 z podnětu prof. Františka Píška
diskusi k otázce jeho výroby. Spor se
zahájeny a zčásti provedeny další
týkal toho, zda byl prsten vykován
z měkkého železa, nebo odlit ze šedé základní mikroanalýzy prstenu, avšak
profesor František Píšek začátkem
či bílé litiny. Pokud by byl totiž skunásledujícího roku zemřel.
tečně odlit, pak by to znamenalo, že
Z publikace Souchupová – Stránský: Tajemství
litina byla vyráběna v Evropě již před
dávného železa vybral a upravil Pekař
Kristem a prsten
by představoval
světový unikát.
Jako odlitek
označil tento
prsten sám
autor výzkumu
Jindřich Wankel
a byla to na
dobu výroby
předmětu
skutečně velmi
překvapující
interpretace.
Jindřich
Wankel,
a později i jeho
vnuk profesor
Karel Absolon,
svůj názor,
že prsten byl
odlit, nezměnili,
přestože většina
metalurgů prohlásila již v 19.
století, že se
jedná o kovářský
výrobek. Po
první světové
Koláž. Autor:Tereza Brlicová
válce profesor
6

Vilu Tugendhat
opět obdivuje
celý svět
(had) – Vila Tugendhat, nadčasové
umělecké dílo moderní funkcionalistické architektury, se 29. února
po náročné dvouleté rekonstrukci
opět představila ve své plné kráse.
Veřejnost se bude moci do unikátní
stavby znovu podívat od 6. března.
Slavnostní otevření zrekonstruované vily se uskutečnilo
za nebývalého zájmu domácích
i zahraničních médií a za účasti
desítek významných hostů, mezi
nimiž nechyběli ministryně
kultury ČR Alena Hanáková,
předseda Ústavního soudu ČR Pavel
Rychetský, zástupci mezinárodního
poradního týmu THICOMu a desítky dalších osobností. Přítomny
byly také dvě dcery stavitelů vily, tj.
Daniela Hammer-Tugendhat a Ruth
Guggenheim-Tugendhat.
Oprava vily německého architekta
Ludwiga Miese van der Rohe trvala
dva roky, tedy dvakrát déle než
její samotná stavba. Důsledná
restaurátorská rehabilitace objektu
zahrnovala opravu budovy, veške-

rých interiérů a zahrady. Budova se
tak vrátila k originálnímu stavu z let
1930 –1938, tedy z období, kdy zde
žila rodina Tugendhatových. „Ve své
době tato vila nebyla oslavovanou
stavbou, musel dozrát čas, aby svět
pochopil její výjimečnost. Má za
sebou řadu dějinných zvratů a já jí
přeji už jen zářnou budoucnost,“
uvedl při slavnostních přestřižení
pásky primátor Roman Onderka.

Výjimečná v každém ohledu
Vila představuje novátorské řešení
ve smyslu konstrukce, prostorového
uspořádání, interiérového vybavení,
technického zázemí a začlenění
stavby do přírodního rámce.
Atributy Miesova „internacionálního stylu“, jenž ovlivňuje architekturu
až do současnosti, se staly sklo, ocel
a beton. Poprvé v dějinách architektury byla v privátním domě užita
ocelová nosná konstrukce v podobě
subtilních sloupů na půdorysu kříže.
Výjimečné bylo také technické
zázemí domu, např. kombinace
teplovzdušného vytápění a chlazení,
elektrické spouštění velkoplošných
oken či fotobuňka u vstupu.
V interiérech jsou užity vzácné
a exotické materiály. Onyx byl
7

vytěžen v pohoří Atlas v severním
Maroku, travertin v Itálii.
Exkluzivní exotické dřeviny
pocházejí z jihovýchodní Asie (palisandr, zebrano, makassarský eben).
Architekt zbudoval stavbu, kterou
nevymezují čtyři zdi, ale je tvořena
prostorem, světlem a sklem a vizuálně propojuje interiér s exteriérem.
Cílem projektu památkové obnovy
a restaurace vily byl maximální
návrat k originálnímu stavu domu.
Podstatou restaurování vily se tak
stala úplná rehabilitace stavby, co
nejcitlivější a nejpřesnější obnova
všech původních povrchů a jednotlivých prvků. S tím korespondoval
způsob doplnění chybějících součástí
jako např. zařizovacích předmětů,
jako jsou umyvadla, kliky apod.,
a vestavěného i volného nábytku.
Památková obnova se týkala nejen
stavebních konstrukcí, ale také inženýrských sítí, technického vybavení
a zahrady.
Otevřeno pro prohlídky veřejnosti
bude ve vile Tugendhat od úterý do
neděle od 10 do 18 hodin (včetně
státních svátků). Prohlídky lze
předem objednat na adrese www.
tugendhat.eu, vstupenky je možné
zakoupit i na pokladně.

ších úkolů vyplývajících ze Zákona
č. 553/1991 Sb. O obecní policii.
Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno

Potřebujete
přivýdělek? Bavila by Vás práce
v oblasti zdravého životního stylu?
Do nutričního klubu v Brně hledám
spolupracovníky. Volejte
606 534 593, Erika Gendráčová.
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
OSLAVILA 20. VÝROČÍ
Pamětními medailemi za záchranu
lidského života či za velkou míru
osobní statečnosti ocenilo v závěru
února vedení brněnské městské policie své strážníky při slavnostním ceremoniálu v Městském divadle Brno.
Při příležitosti 20. výročí MP Brno
byly rovněž vyznamenány osobnosti
a instituce, které s městskou dlouhodobě policií spolupracují, výrazně ji
podporují nebo se jinak podílejí na
její činnosti.
Opat Lukáš Evžen Martinec, který
se dlouhodobě podílí na uskutečňování charitativních projektů spolupořádaných MP, v úvodu slavnostního
aktu požehnal k 20. výročí MP
vydané kronice, mapující všechny
významné skutečnosti a události.
Ocenění z rukou ředitele MP Brno
Jaroslava Přikryla přebrali bývalí
ředitelé městské policie, náměstci
primátora statutárního města Brna
Robert Kotzian a Ladislav Macek
i představitelé Policie ČR.
Medaile za záchranu života
přebrala dvojice strážníků z Jednotky
operativního zásahu, která prokázala
mimořádnou duchapřítomnost a dokonalé zvládnutí technik předlékařské
péče v ulici Plotní, když v noci z 18.
na 19. srpna 2011 objevila muže
s masivním tepenným krvácením
z nohou. Jiná dvoučlenná hlídka
strážníků z revíru Střed 19. července
2011 zase pohotově zasáhla v případě
muže v Orlí ulici, který si žiletkou

Program ZOO Brno
duben 2012:
7. 4. 2012 – 9. 4. 2012
Jarní otvírání aneb Velikonoce
v zoo

Tradiční otevírání Zoo Brno po
zimě. Pro návštěvníky bude připravena jízda na ponících, komentované krmení u vybraných expozic,
soutěžní stezka o ceny a především
velikonoční jarmark v prostorách
areálu Dětské zoo - návštěvníci
budou moci nejen zhlédnout, ale si
i vyzkoušet ruční výrobu tradičních
velikonočních dekorací. Zejména
malé děti potěší i tradiční symboly
jara v podobě malých kuřátek
a dalších jarních mláďat.

opakovaně způsoboval řezné rány
na předloktích. Díky pohotovému
jednání hlídky pětatřicetiletý muž,
u kterého hlídka záhy zjistila i otevřené řezné rány na krku, nevykrvácel
a vozidlo záchranné služby, přivolané
strážníky, dorazilo včas. Tyto případy
jsou přitom jen zlomkem zákroků,
kdy strážníci městské policie zachrání 21. 4. 2012, 14.00
lidské zdraví a životy. Každý rok jich
Oslavy Dne Země v Zoo Brno
jsou desítky a jen hlídka Jednotky
Představení kampaně EAZA
operativního zásahu vloni pomáhala
(Evropská asociace zoologických
třiceti převážně starším osobám,
zahrad a akvárií) 2011/2012
které zůstaly bezmocně uvězněny ve
věnované záchraně velkých
svých bytech. V rámci slavnostního
zvířat jihovýchodní Asie. Zahájení
ceremoniálu byli v divadle medailemi
proběhne ve 14.00 v přednáškovém
Za věrnost oceněni strážníci, kteří
sále tématickou prezentací týkav řadách MP Brno působí nepřetržitě jící se letošní kampaně, jejich cílů
10, 15 či 20 let.
a informacemi, jak můžete pomoci
Punc výjimečnosti mělo dekorová- i Vy. V areálu zoo bude rozmístěna
ní desetiletého Tomáše, který před
soutěžní stezka s touto tématikou.
několika dny na Vinohradech našel
V prodejně upomínkových předpeněženku s vysokým obnosem,
mětů (1. patro Restaurace u Tygra)
platební kartou a doklady a odevzdal bude možno zakoupit propagační
ji na služebnu městské policie. Za
předměty spojené s kampaní.
svůj výjimečný čin obdržel z rukou
Ing. Pavel Hruška
ředitele MP pamětní plaketu,
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz
kroniku městské policie a dárkový
balíček.
Na závěr slavnostního
MALBY 14 Kč/m 2,
shromáždění poděkoval
nátěry dveří 350 Kč/kus,
ředitel MP Brno Jaroslav
Přikryl přítomným
radiátorů, oken, fasád aj.
za odvedenou práci
Tel.: 606 469 316, 547 225 340
a vyjádřil přesvědčení, že
brněnská městská policie
www.maliribrno-horak.cz
bude i nadále úspěšná při
Brno-JEHNICE a okolí.
zabezpečování místních
záležitostí veřejného
Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
pořádku i při plnění dal-
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