
ŽÁCI A UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM

VESELÉ VÁNOCE

VÁNOČNÍ AKORDY
Na Skalce jsem v zimním podvečeru stál.
Kolem ticho. Jen severní vítr vál.
Poslední listy bříz odnášel k jihu
a s nimi též stíny duše a tíhu.

A blížila se noc prokvetlá mrazem
s ní krása velebná klesala na zem
a v obraze tisíců jiskřících hvězd 
jasní se i v bludišti spletitých cest
co od lidského srdce k srdci vedou.

Náhle vidím saně jak tiše jedou
a slyším rolničky co na nich zvoní
... z dálky zní tlumeně vranovské zvony ...

A v očích dětí je pohádkový svět
touha v jejich srdcích, radost pohledět,
jim celé nebe slétlo do náruče.
I matkám, tátům jinak srdce tluče
v čase, co tenkým vláknem je opředen
a v němž jsou Vánoce a v nich Štědrý den.

18. 11. 2003  Karel Stránský
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Družební zájezd do Rennes 
2004

Ve dnech 4.-10. září 2003 byla naše 
městská část hostitelem delegace občanů 
z města Rennes (Francie). Tato návštěva se 
uskutečnila v rámci družebních styků mezi 
městy Brnem a Rennes, které se datují již od 
roku 1965. MČ Brno-Jehnice navázala s MČ 
Sud-Gare z Rennes bližší kontakty v loň-
ském roce při oslavách výročí 710 let Jehnic, 
kdy byla dohodnuta vzájemná výměna ná-
vštěv občanů. Podrobný program pobytu na-
šich hostů zpracovala kulturní komise vedená 
paní Marcelou Procházkovou. Na přípravě 
programu spolupracovali členové komise, 
pánové Milan Padyšák a Milan Pernica ve 
spolupráci s cestovní kanceláří Toursport. 
Občerstvení při večeři na přivítanou, která 
se konala v naší základní škole, a na rozlou-
čenou, která se konala v salónku Obecního 
domu, připravili pánové Pavlovec a Seibert. 
Zahrála přitom i cimbálová muzika Lučina. 
Bohatý program byl sestaven z prohlídky 
Brna s přijetím u primátora Petra Duchoně, 
návštěvy Punkevních jeskyní, návštěvy 
Jehnických oslav, Mohyly míru a Slavkova, 
prohlídky Prahy, zámku a parku v Lednici.

Po návratu delegace do Rennes nám za-
slala paní Roselyne Lefrancois, náměstkyně 
starosty města Rennes pro zahraniční vztahy 
dopis, ve kterém děkuje za vřelé přijetí de-
legace v Jehnicích s tím, že členové Spolku 
pro partnerství Rennes – Brno již připravují 
program návštěvy našich občanů v Rennes. 
Nabízejí nám termín 3.-12. července 2004, 
což je v době největšího státního svátku 
Francie, v době pořádání různých folklorních 
slavností a kulturních akcí.

Program návštěvy našich občanů by mohl 
vypadat následovně (průběžně bude doplněn 
a upraven): 
3.7.: Odjezd ráno z Brna do Verdunu 

(Francie), prohlídka bojiště a památníku 
z I. světové války. Nocleh ve Verdunu.

4.7.: Odjezd z Verdunu, zastávka v Remeši, 
prohlídka památek a katedrály. Odpoledne 
odjezd do Paříže, krátká prohlídka města 
(Louvre), večer příjezd do Rennes, uby-
tování.

5.-9.7.: Program připravuje francouzská 
strana.

10.7: Odjezd z Rennes do Normandie, 
prohlídka Památníku vylodění Spojenců 
v roce 1944, příjezd do Paříže, ubytování 
(noční prohlídka města)

11.7..: Prohlídka Paříže, odjezd domů.
12.7.: Příjezd do Jehnic.

Náklady na ubytování, stravování, vstupné 
do muzeí atd. našich občanů při pobytu 
v Rennes hradí naši hostitelé. Náklady na 
cestu (autobus), ubytování cestou, vstupné do 
muzeí a stravování po cestě hradí účastníci 
sami. Jedná se o částku asi 6500 Kč na osobu 
(bude přesně vykalkulována). Zájezdu se zú-

častní celkem 31 našich občanů, které budou 
doprovázet dvě překladatelky.

Vzhledem k tomu, že budete chtít určitě 
hodně vidět a poznat (vždyť se jedná o cestu 
téměř přes půl Evropy), bude to zájezd ná-
ročný na fyzické i psychické síly účastníků. 
Doporučuji proto, aby se na tuto akci hlásili 
naši občané, kteří ví, že to vydrží. V současné 
době projednává naše zastupitelstvo způsob 
výběru účastníků této akce. 

Václav Šicha,
starosta MČ

Schůzka rodáků a přátel Jehnic
Při příležitosti slavnosti Jehnického babího 

léta se první den této slavnosti, v sobotu 
6. září 2003 v odpoledních hodinách, sešli 
k přátelskému posezení také dnes již postarší 
rodáci a přátelé Jehnic. Schůzku podnítil 
a zorganizoval pan Radek Pavelka a jejího ří-
zení se ujal spolu s Ing. Jaroslavem Štelclem. 
K přátelskému posezení a ke vzpomínkám 
na uplynulá léta se sešlo sedmnáct účastníků, 
kteří se na závěr dohodli na pravidelném, 
každoročním setkání v rámci Babího léta. 
K zajištění vzájemných kontaktů, nejlépe 
cestou telefonického spojení, byl vytvořen 
nevelký finanční fond, jehož správy se ujal 
Ing. Jan Černohlávek. Účastníci schůzky se 
rozloučili se vzájemným přáním všeho dobré-
ho a s nadějí na setkání v příštím roce.

Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 27.8.2003 proběhlo 64. 
zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo schválilo 
a) interní změnu rozpočtu ÚMČ Brno-

Jehnice (č3/2003).

b) navýšení částky 200 tis.Kč na financování 
oslav “Jehnické Babí léto”, spojené s ná-
vštěvou francouzké delegace o 50 tis.Kč.

c) finanční dotaci ve výši 5 tis.Kč pro ČSCH 
Brno-Jehnice na nákup pohárů a cen.

d) vybudování základové stanice GSM sítě 
Český mobil v k.ú. Jehnice.

e) výměna stožárů a vodičů za nové (vn 366 
odb. Lelekovice).

- zastupitelstvo neschválilo
a) realizaci informačního panelu navržený 

paní Hrabicovou, uložilo tajemníkovi 
navázat kontakt s Českým svazem turistů 
a požádat o možnost instalace turistické 
mapy.

b) návrh doplnění vánočního osvětlení ná-
městí.

- zastupitelstvo se zabývalo předmětem 
a způsobem podnikání firem v areálu 
Jehnického pivovaru.

- zastupitelstvu byl předložen návrh na 
dlouhodobé uvolnění starosty MČ Brno-
Jehnice, zastupitelstvo rozhodlo, že funkce 
starosty bude s platností od 1.9.2003 uvol-
něná v souladu se zněním zákona č.128/
2000Sb. o obcích, § 84 odst.2 písm.1.

- zastupitelstvo ukládá tajemníkovi úřadu 
prověřit zabezpečení mzdových prostředků 
pro výkon funkce uvolněného starosty.

- finanční komise nedoporučila ke schválení 
celkovou výši dotace na oslavy spojené 
s pobytem francouzské delegace.

Dne 24. 9. 2003 proběhlo 
65. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

o hospodaření ÚMČ Brno-Jehnice s vý-
hledem do konce roku 2003.

Bývalí žáci naší školy tančí besedu na slavnostech
Jehnické babí léto 2003
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- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatře-
ní č.4/2003.

- zastupitelstvo projednávalo problematiku 
podnikání firem v areálu Jehnického pivo-
varu.

a) uložilo starostovi projednat s uživateli 
p. Laborem a p. Peroutkou způsob jejich 
podnikání v areálu pivovaru.

b) uložilo tajemníkovi podat stížnost na 
Českou inspekci životního prostředí na 
umístění nepovolené skládky v areálu 
pivovaru.

c) uložilo starostovi vyžádat si na příslušném 
úřadě smlouvu mezi bývalým OÚ Brno-
venkov a p Laborem o způsobu užívání 
areálu pivovaru.

- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu 
o hodnocení oslav a doporučuje od příštího 
roku pořádat oslavy pouze jeden den. 

- podána informace o budování dětského 
hřiště v prostoru mezi kurty.

Dne 22.10.2003 proběhlo 
66. zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) informaci o návrhu výše dotace Stat. města 

Brna do rozpočtu MČ Brno-Jehnice v roce 
2004.

b) informaci o státní dotaci na výstavbu tech-
nické infrastruktury a opravy panelových 
domů v roce 2004.

c) zápisy o provedené kontrole České inspek-
ce životního prostředí v areálu pivovaru 
a ukládá tajemníkovi požádat stavební 
odbor ÚMČ Kr.Pole o provedení staveb-
ního dohledu na terénní úpravy v areálu 
pivovaru.

d) informaci o hospodaření ZŠ Blanenská 
za období 1-9/2003 s výhledem do konce 
roku.

- zastupitelstvo schválilo 
a) zřizovací listinu ZŠ Blanenská, která na-

hrazuje od 22.10.2003 stávající listinu.
b) pronájem pozemku p.č. 483k.ú. Jehnice 

manželům Bartákovým k rekreačním úče-
lům.

- zastupitelstvo projednalo
a) návrh projektu úpravy městského lin-

kového systému k 1.1.2004 a uložilo 
tajemníkovi předat připomínky k projektu 
– návaznost linky 42 směrem od Globusu 
k řečkovickému nádraží na linku 41 do 
Jehnic.

b) obsah dopisu z Rennes s návrhem termínu 
návštěvy občanů Jehnic ve Francii a uložilo 
starostovi podat informaci v Jehnických 
listech o termínu a způsobu výběru účast-
níků zájezdu.

Dne 19.11.2003 proběhlo 67. 
zasedání zastupitelstva 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) zprávu o průběžném hospodaření ÚMČ za 

období 1-6/2003.

b) rekapitulaci příjmů a výdajů ÚMČ 
k 9.11.2003.

c) zprávu České inspekce životního prostředí 
o zahájení správního řízení vůči Milanu 
Laborovi.

d) následující částky na zabezpečení: 

- zastupitelstvo projednalo
a) možnost rozšíření spolupráce s Knihovnou 

Jiřího Mahena- formou příspěvku na poří-
zení PC pro rozšíření služeb pro občany. 

b) obsah usnesení Policie ČR ve věci po-
škozování cizí věci (sprejerství), které 
se dopustily dva mladiství. Rodiče obou 
mladistvých budou pozváni na ÚMČ za 
účelem projednání nápravy.

c) návrh studie výstavby sportovního hřiště 
za základní školou, dostavby centrálních 
šaten a sociálního zařízení při ZŠ.

- zastupitelstvo zamítlo žádost o příspěvek 
na provoz prodejny potravin Milana 
Pernici.

- členům zastupitelstva byl předložen návrh 
rozpočtu ÚMČ na rok 2004, projednání 
proběhne na příštím zasedání.

Zpráva z investiční komise
Investiční komise Zastupitelstva naší MČ 

projednala na svém zasedání dne 18.11.2003 
kromě jiného přípravu a termín realizace 
stavby chodníků s přeložením kabelů NN 
VO místního rozhlasu na ulici Blanenská – 
Ořešínská a stavbu parkoviště u školy. Firma 
Brněnské komunikace z pověření Magistrátu 
Statutárního města Brna provedly výběrové 
řízení na dodavatele stavby, kterým se stala 
firma Veselý, s r.o. Ve stavebním řízení bylo 
přihlédnuto ke všem připomínkám a poža-
davkům našich občanů bydlících na těchto 
ulicích. Se zahájením prací, jejichž hodnota 
činí 10,7 mil. Kč, se počítá v prosinci letošní-
ho roku, s dokončením v červnu 2004. Z této 
etapy stavby byla vyjmuta část komunikace 
(levá strana Blanenské ulice nad opěrnou 
zdí) proto, že se nepodařilo získat souhlas 
se stavbou od všech občanů tam bydlících. 
O průběhu stavby budeme naše občany prů-
běžně informovat.

MUDr. Černý Jaromír,
předseda investiční komise

Jak ÚMČ Brno-Jehnice 
financuje potřeby 
ZŠ Blanenská 1

 Vážení čtenáři,
naše městská část je ze zákona zřizo-

vatelem ZŠ Blanenská v Brně-Jehnicích. 
Z tohoto titulu vyplývá, kromě jiných povin-
ností vůči škole, také povinnost financovat 
provozní náklady základní školy. Provozními 
náklady se rozumí hlavně výdaje za spotřebu 
el.energie, plynu, vody, základní údržbu 
budovy a zařízení budovy a v neposlední řadě 
také financování ostatních drobných potřeb 

ZŠ, jako jsou nákupy čistících prostředků, 
kancelářských potřeb, úhrady telefonních 
hovorů, odvoz popelnic, poštovné, školení, 
praní prádla MŠ, zpracování dat na PC, 
zpracování mezd učitelů, zpracování účetnic-
tví, cestovné, pracovní oděvy a obuv, nákup 
drobného majetku tzv. DHIM, knih a učeb-
ních pomůcek.

A nyní pro ilustraci pár čísel:
Celková dotace za rok 2003 ze strany 

ÚMČ Brno-Jehnice činí 1 350 000.-Kč, 
která je použita takto:
Elektrická energie ..........206 000.-Kč
Plyn ...............................380 000.-Kč
Voda ................................72 000.-Kč
Revize školního zařízení ..60 000.-Kč
Ostatní (položky vyjmenované v předchozím 
textu) 632 000.-Kč
tedy celkem .................1 350 000.-Kč

V letošním roce byly také dále provedeny 
stavební úpravy sociálního zařízení pro další 
třídu MŠ, instalovány termostatické ventily 
na všechna topná tělesa z důvodu úspory 
tepla a plynu, bezdotykové baterie do školní 
kuchyně. Z výše uvedeného vyplývá, že náš 
úřad dotuje Základní školu v Brně -Jehnicích 
v dostatečné míře, o čemž také svědčí celko-
vý vzhled budovy školy, její technický stav 
jak zvnějšku tak i zevnitř, což se dle mého 
názoru o jiných úřadech a jiných základních 
školách říci nedá.

Ivan Štěpánek
Tajemník MČ

Jehničtí chovatelé pracují 
jedenadvacátou sezónu

Spolkový život naší obce spoluvytváří už 
od roku 1982 Základní organizace Českého 
svazu chovatelů (ZO ČSCH). Máme milou 
příležitost informovat čtenáře prostřed-
nictvím tohoto článku o jejích současných 
aktivitách.

Na úvod trochu statistiky: jehnická organi-
zace sdružuje 11 členů – mezi nimi je jediná 
žena. Nejmladšímu je 33, nejstaršímu 70 
let. Šest chovatelů je přespolních. Ve výboru 
zasedají Pavel Malášek (předseda), Milan 
Pernica (místopředseda), Dušan Brodecký 
(jednatel) a Oldřich Stoupenec (ekonom). 
Dva posledně jmenovaní, ještě spolu s Jose-
fem Dohnalem, zastávají funkce i v oblast-
ních orgánech svazu. Jehnická organizace se 
může pochlubit nebývale pestrou skladbou 
druhů a plemen chovných zvířat: 10 plemen 
králíků, 8 plemen drůbeže a 6 plemen holu-
bů. Tři členové (Oldřich Stoupenec, Dušan 
Brodecký a František Kudrna) rozvíjejí navíc 
náročný chov okrasného ptactva (australské, 
jihoamerické a africké druhy).

V čem vlastně spočívá činnost naší 
ZO ČSCH, Především v každodenní 
namáhavé péči o chovaná zvířata. Každý 
chovatel musí být nejen dobrý hospodář, ale 
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i odborně vzdělaný šlechtitel, jehož cílem je 
“vyprodukovat” zvíře s co nejdokonalejšími 
fyzickými znaky. Spolupráce s ostatními 
chovateli je k dosažení tohoto cíle nezbytná. 
Proto se členové ZO pravidelně setkávají na 
schůzích v restauraci Obecní dům. Celoroční 
chovatelské úsilí vrcholí tradičně na podzim, 
kdy členové svazu prezentují výsledky své 
práce na sérii výstav. Výstavy, kterých se 
jehničtí chovatelé zúčastňují, můžeme roz-
dělit v zásadě do tří skupin: teritoriální - zde 
jsou posuzována zvířata všech druhů chovaná 
na daném území (místní, oblastní, národní), 
speciální – celorepubliková výstava jediného 
plemene a soutěžní – přátelské klání smlu-
vených základních organizací (např. Jehnice 
– Kuřim – Tišnov – Židenice).

V sezóně 2002 si naše ZO připsala na 
konto tyto úspěchy: 2. místo v odbornosti 
holubi na oblastní výstavě v Radosticích, 
3. místo v odbornosti drůbež a 4. místo v od-
bornosti králíci tamtéž. V soutěži o nejlepší 
ZO v oblasti Brno (Brno-město i Brno-
-venkov) obsadili jehničtí 3. místo. Skvěle si 
v minulém roce vedli někteří naši jednotlivci: 

Oldřich Stoupenec (králičí plemeno vídeňský 
modrošedý) – Mistr ČR na Národní výstavě 
mláďat a pohár pro nejlepšího jednotlivce na 
speciální výstavě v Kolíně; Dušan Brodecký 
(králičí plemeno ruský černý) – ocenění za 
nejlepšího samce, samici i kolekci na speci-
ální výstavě ve Slavkově u Brna a pohár za 
kolekci mláďat na Národní výstavě mláďat 
SR; Ivan Pospíchal (králičí plemeno vídeň-
ský bílý) – čestná cena na speciální výstavě 
v Kolíně; František Kudrna (králičí plemeno 
zakrslý tříslový černý) – pohár pro nejlepší 
kolekci mláďat na Národní výstavě mláďat 
SROV. V průběžné soutěži o nejlepšího cho-
vatele králíků v oblasti Brno se nejvýše umís-
til Oldřich Stoupenec (5. místo). Všichni 
jmenovaní zaslouží uznání.

Zvláštní, možno říci sváteční místo v ka-
lendáři jehnické ZO ČSCH zaujímá místní 
výstava drobného zvířectva, pořádaná každo-
ročně počátkem září. Kolegové zde představí 
svou práci sobě navzájem a společně pak 
svým spoluobčanům, kteří výstavu hojně 
navštěvují. Díky vstřícnosti obecního úřadu 
se v posledních letech celá akce odehrává 

v příjemném prostředí sportovního areálu 
v zámecké zahradě. Letos se navíc podařilo 
místní výstavu časově včlenit do oslav “Babí 
léto 2003”. Doufáme, že takto vznikla tra-
dice, kterou budeme nadále ve spolupráci 
s obcí rozvíjet.

Závěrem se vraťme k titulu článku: 
Jehničtí chovatelé pracují jedenadvacátou 
sezónu. Dobrovolně se věnují zálibě, která je 
pracná a nákladná. Svoji výstavní činnost by 
nemohli rozvíjet bez laskavé finanční pod-
pory sponzorů, většinou jehnických obyvatel. 
Věříme, že obec, sponzoři i veřejnost zacho-
vají chovatelům přízeň i v dalších letech. ZO 
ČSCH tak zůstane aktivní součástí společen-
ského dění v Jehnicích.

Za výbor ZO ČSCH Jehnice
Pavel Malášek

Gratulujeme

5. září oslavila paní Blažena Jochmanová své 
75. narozeniny 

5. listopadu oslavila své 90. narozeniny paní 
Leopolda Roubalová

19. listopadu se dožil 80 let pan Antonín 
Drápal
Jménem celé obce všem oslavencům bla-

hopřejeme k jejich životním jubileům a pře-
jeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Kam za kulturou v Jehnicích

Únor
14. 2. 2004 Country bál – country skupina Zimour   tělocvična ZŠ Jehnice

   (pořádá oddíl badmintonu TJ Sokol Jehnice)

Březen
13. 3. 2004 Průvod masek a ostatková zábava   restaurace U kola

   (pořádá SDH Jehnice)
28. 3. 2004 Školní ples     tělocvična ZŠ Jehnice
28. 3. 2004 Dětský maškarní karneval    tělocvična ZŠ Jehnice

   (pořádá SRPŠ při ZŠ Jehnice)
     Marcela Procházková - předseda školské a kulturní komise

Jehničtí chovatelé 2003 
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Bude v Jehnicích příští rok 
I. liga badmintonu ?

Dosavadní výsledky A-družstva dospělých 
v letošní sezóně druhé celostátní ligy tomu 
napovídají:
TJ Sokol Jehnice - Sokol Dobruška ___ 4 : 4
TJ Sokol Jehnice - Sokol Líšeň_______ 8 : 0
TJ Sokol Jehnice - Slávia Opava______ 8 : 0 
TJ Sokol Jehnice - TJ Orlová Lutyně__ 5 : 3
Krajský přebor jihomoravského kraje:
TJ Sokol Jehnice “B” - RSC Brno ____ 6 : 2
TJ Sokol Jehnice “B” - VŠV Brno ____ 7 : 1
TJ Sokol Jehnice “B” - Lokomotiva Břeclav 
________________________________ 7 : 1
TJ Sokol Jehnice “B” - BC Ivančice ___ 6 : 2

Junioři:
Hráči našeho oddílu Kristýna Ludíková 

a Martin Dvořák se úspěšně zúčastňují ev-
ropského okruhu juniorských circuitových 
turnajů:
Lublaň (Slovinsko) dvouhra juniorek 
 3-4. místo
 Kristýna Ludíková
Mix 3-4. místo
 Ludíková + Dvořák
Čtyřhra dívek 3-4. místo
 Ludíková + Linková
Trenčín (Slovensko)
čtyřhra chlapci 3-4. místo
 Dvořák+Malchov (Rusko)
Dvouhra dívky 3-4. místo
 Kristýna Ludíková
Orlová (Česká republika) turnaje se zúčastni-
li hráči ze 13 zemí. 
Ve dvouhrách kralovali Indové. I přesto však 
v této špičkové konkurenci obsadili 
 Martin Dvořák s Kristýnou  
 Ludíkovou 5-8. místo, 
byli tak jediným českým párem, který se 
probojoval z 56 dvojic mezi posledních osm. 
Ve dvouhře dívek obsadila  
 Kristýna Ludíková
 taktéž 5-8. místo. 

Na republikovém turnaji, kategorie U15, 
který se konal v říjnu v Jehnicích, dosáhli 
naši starší žáci vynikajících výsledků.
Dvouhra chlapci 2. místo Martin Vojta
Čtyřhra chlapci  1. místo 
 Martin Vojta
 + Radim Dvořák
Mix 2. místo 
 Martin Vojta 
 + Zuzana Nováková

Na tomto turnaji startovalo 30 nejlepších 
chlapců a děvčat z celé ČR v této kategorii 
a naši hráči potvrdili, že patří v naší republice 
k absolutní špičce. 

Ladislav Vorel
Předseda oddílu badmintonu TJ Sokol Jehnice

Osudové setkání
Můj dědeček Rudolf Těsnohlídek

(*1882–+1928) je širší čtenářské veřejnosti 
znám především jako autor Lišky Bystroušky, 
která inspirovala Leoše Janáčka k napsání 
opery. 

Těsnohlídek byl ve své tvorbě všestranný. 
Byl básník, spisovatel, novinář, překladatel, 
ale i málo úspěšný dramatik. 

Zdařilou část své tvorby vytvořil především 
v Lidových novinách, které měly svou hlavní 
redakci v Brně. 

Novinářství a tvorbu meziválečné generace 
našich autorů výrazně ovlivnil dnes opomíje-
ný Arnošt Heinrich, významný člen redakce 
a později šéfredaktor Lidových novin. Na 
jeho popud byly napsány některé knihy 
Karla Čapka (Povídky z jedné a druhé kapsy, 
Krakatit), on přivedl do redakce a pro litera-
turu objevil Ondřeje Sekoru, autora knih pro 
děti, zejména Ferdy Mravence. 

Heinrich také zadal Rudolfu 
Těsnohlídkovi, aby napsal “říkání” k Lolko-
vým obrázkům a tím dal podnět k napsání 
Lišky Bystroušky. 

Jak se dostal Těsnohlídek do redakce 
Lidových novin?

Na tuto otázku nám odpovídá sám: “…na 
popud básníka Karla Tomana odjel jsem do 

Brna, den po Třech králích 1906. Neumann 
zavedl mne do redakce Moravského kraje, 
byl jsem asi za měsíc přijat pro kulturní 
rubriku. Koncem roku list zanikl. Přes půl 
roku žil jsem na Mokré Hoře (tehdy vesnice 
u Brna, nyní jeho předměstí a letovisko), psal 
jsem a překládal, kam se dalo. Když byla bída 
nejvyšší, potkal jsem na procházce po silnici 
k Jehnicím redaktora Heinricha. Měl jsem 
výpověď z bytu, haléře jsem dávno neviděl; 
kdyby mne byl domácí tehdy udal, že jsem 
mu zůstal dlužen za stravu, vydávaje se za 
člověka schopného úvěru, byl bych se octl 
na Cejlu (brněnská ulice, kde byl umístěn 
zemský trestní soud a věznice) a podle toho, 
jak to nyní znám, byl bych býval na dlouho 
zavřen. Heinrich po několika slovech – znal 
jsem ho již ze studentské Slavie v Praze 
– najednou řekl, abych zítra přišel do redakce 
(Lidových novin) a zeptal se šéfredaktora 
Štěchovského, smím-li dělat na řádky soudní 
síň (za řádkový honorář). 8. června jsem byl 
v redakci a obdržel svolení… V září byla 
ohromná porota a já dostal 1. října hezkých 
pár stovek, zaplatil dluh na Mokré Hoře, 
domácí byl přijat za sluhu do redakce, oblíkl 
jsem se a stěhoval do Brna.”

Kde a u koho vlastně Těsnohlídek bydlel, 
nevím. František Kožík v románu “Jsem 
vánočnímu stromu podoben” hovoří o Těs-
nohlídkově domácím Macháčkovi. Jestli 
Kožík objevil toto jméno v některém pro-
studovaném prameni, nebo mu bylo ústně 
sděleno, např. od literárního vědce Dr. Jiřího 
Hájka, nevím. Ve své knize se nedrží věcně 
skutečnosti a mohl si je i vymyslet. 

Ing.František Navrátil

Mladí hasiči SDM Jehnice při Tříkalové sbírce 2003 

Tříkrálová sbírka
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
PRO OBLASTNÍ CHARITU BRNO
USPOŘÁDAJÍ MLADÍ HASIČI SDH 
JEHNICE 
DNE 4. 1. 2004 V ODPOLEDNÍCH 
HODINÁCH.
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Občané nám píší
Ze vzpomínek pana Radka Pavelky

Cirkus Henry
Koncem druhé světové války v roce 1945 se 

mnoho obyvatel Brna ze strachu z bombardování 
a frontových bojů uchýlilo do sousedních vesnic 
- mimo jiné tedy i do Jehnic. Příbuzní a známí 
jim poskytli nouzové ubytování a posléze i úkryt 
ve sklepích.

Také cirkus Henry, který měl svoje sídlo na 
Veselé ulici, se se vším všudy odstěhoval do 
Jehnic. 

Majitelka, stará paní Fialová a 3 synové s ro-
dinami a jejich zaměstnanci byli ubytováni v ně-
kolika maringotkách v zámecké zahradě. Já jsem 
se spřátelil s panem Pařízkem, hrával jsem s ním 
šachy. Také s dvěma bratry Fialovými. Nejdříve 
v zámeckém zahradě a později před pivovarským 
sklepem, kam se přestěhovali i občané od cirkusu 
i někteří občané z Jehnic i z Brna.

Při náletech “kotlářů” (přezdívku získaly 
stíhačky za ostřelování vlakových lokomotiv), 
jsem šel také dolů do sklepa, kde měli lidé slam-
níky. Jednou se stalo, že v podobném případu 
najednou byla rána a do sklepa z komína vnikly 
saze. Hlavně ženy začaly strachem křičet. Já jsem 
zařval, abych je překřičel “ ticho”. A opravdu 
všichni poslechli a najednou bylo hrobové ticho 
a nic se nedělo. Šel jsem ještě s někým ven se 
podívat, ale tam byl úplný klid. Zřejmě spadla do 
komínu cihla, která způsobila celou nepříjemnou 
situaci. Sešli jsme dolů to říci lidem a vše bylo 
v pořádku.

V té době jsem skoro denně nosil do pivovar-
ského sklepa lidem od pekařů - Hudečka a Šplí-
chala (byl u Perniců) 3 nebo 4 chleby , do doby, 
kdy nás evakuovali.

Po skončení války se nějaký čas cirkus Henry 
zdržel v Jehnicích, protože cirkusový stan v Brně 
celý shořel. Stál přibližně v místech , kde je nyní 
hotel Internacional. Bratři Fialové sháněli ná-
hradu. Po nějaké době se jim to podařilo. byl sice 
starší a menší, ale postavili jej na původní místo 
a zahájili provoz. 

V devadesátých letech jsem se dočetl, že cirkus 
Henry byl přejmenován na historický CIRKUS 
HUMBERTO. 

Několik perliček.
Krotitel divé zvěře - elegán, který nosil bílou 

šálu - chodil často telefonovat k panu obchodníku 
Valovi (myslím, že byl jediný, který měl tehdy 
telefon).

Valovi měli v té době většího psa (něco jako 
televizní Bohouš). Zajímavé bylo, že pan krotitel 
se ho bál “jako čert kříže.”

Přibližně koncem května 1945 byl v denním 
tisku, asi “ČINu” uveřejněn článek:

Dva Rusové (Rumuni?) se koncem války plížili 

lesem od Mokré Hory k Jehnicím (od Skrejše ke 
cvičišti) a najednou si připadali, že jsou v nějaké 
džungli. Před nimi se objevil tygr (zřejmě se 
dostal z klece umístěné na cvičišti). Trefili se a tak 
si pravděpodobně zachránili život.

Hned po válce bylo uskladněno obilí v jedné 
místnosti, která pravděpodobně patřila ke dvoru. 
Dveře do ní vedly směrem od pivovaru. Byly 
stanoveny noční hlídky mladých ozbrojených 
kluků. Jednou přišel na řadu v noci Joža Koudela. 
Najednou slyšel nějaký šramot a tak zavolal: 
“stůj nebo střelím”. Byla hluboká tma, nic vidět. 
Šramot však nepřestal. J. Koudela opakoval výzvu, 
ale znovu bez úspěchu a tak střelil a bylo ticho,. 
Až po rozednění zjistil, z domnělého zloděje se 
vyklubal zastřelený dikobraz. Tak cirkus přišel 
o další vzácné zvíře.

Sepsáno leden 2003

Jehnické hospody v minulosti
(na pokračování)

Roždinová bouda
Pojednáváme li o jehnických hospodách, lze 

vzpomenout na boudu, sloužící občerstvení.
Při stavbě silnice na Vranov v roce 1912 vznik-

la potřeba přístřešku před nepohodou pro sta-
vební dělníky. Proto u rozcestí Jehnice-Vranov-
Lelekovice na Tišnovského louce za Babídolským 
potokem ještě před křižovatkou byl z “roždí” - to 
je klestu, vybudována bouda, které se začalo říkat 
“Roždinová”

Hostinský z Lelekovic zde začal prodávat 
občerstvení ve společnosti sedláka z Lelekovic, 
kterému se později začalo říkat Roždín - z tohoto 
rodu pochází Veselý z Ořešína.

Později se tam zdržovali žebráci a v době poutí 
byla místem odpočívajících poutníků. Dvě babky 
(jedna z Lelekovic a druhá z Jehnic z Horky) 
prodávaly při poutích různé pamlsky, památky 
a ovoce. Sloužila -li i mimo období poutí v září, 
není doloženo.

Dnes není po této stavbičce ani památky, ale 
pamětníci znají ještě místo “U roždinové bódy”.

Zpracováno na základě vzpomínek jehnického 
pamětníka a písmáka Antonína Pernici (leden 
2003).

“U roždinové boudy” se prodávalo také 
“Jehnické pivo” - dle vzpomínek dcery hostinské-
ho Oklešťka, vozil tento v době poutí na Vranov 
- to je v měsíci září, na tuto křižovatku Jehnice- 
Lelekovice- Vranov v nákladním autě pivo a po-
skytoval občerstvení odpočívajícím poutníkům. 
Toto občerstvení bylo v provozu asi do roku 
1938 - zda to provozovali i jeho předchůdci, není 
známo. Pan Okleštěk byl nájemcem pivovarské 
restaurace v Jehnicích od léta 1935. Dokladem je 
dobová fotografie, kde pan Okleštěk pod transpa-
rentem “Jehnické pivo” čeká na hosty.

Jan Černohlávek

Do dalších čísel zpravodaje připravujeme seriál 
“Jehnice-cíl turistů a výletníků” a “Jehnice a slavní 
literáti”. Pokud byste chtěli k těmto tématům přispět, 
ať už vzpomínkami nebo poznámkami Vašimi, či 
Vašich příbuzných, případně dobovými fotografiemi, 
uvítáme s radostí Vaši spolupráci a po zpracování 
tyto materiály zveřejníme.

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

  “Roždinová bóda“
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