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Zoufalé mateřství,
tak nazval svůj článek redaktor dobových novin. Dne 10. dubna 1928 brzy ráno zpozorovali chodci, kteří šli po
hrázi rybníka u Pařízkova mlýna v Řečkovicích, lidskou ruku vyčnívající z vody uprostřed rybníka. Když přijeli
na loďce k místu, čekal je hrůzný nález. Z vody vytáhli utopenou mladou ženu v náručí s dítětem. Pátrání po
totožnosti nebylo dlouhé. Dne 9. dubna pozdě večer oznámil na strážnici poblíž svého bydliště v Brně zámečník
Rudolf Šimáček, že po hádce odešla jeho manželka Josefka se synkem Waltrem. Manžel je neúspěšně hledal a
poté oznámil případ s obavou, že žena chce spáchat sebevraždu. Jeho obavy se potvrdily. Mladá žena, která byla
vyučenou švadlenou, oslavila nedávno sedmadvacáté narozeniny, chlapci chyběl do tří roků necelý měsíc.
Nařízená soudní pitva konstatovala smrt „udušením utopením“, v případě matky sebevraždou, v případě dítěte
vraždou. Rodinná tragédie však ještě neskončila. Po pohřbu na Ústředním hřbitově v Brně dne 12. dubna 1928 se
vdovec vrátil v podvečer do svého bytu a střelil se z opakovací pistole do pravého spánku. Smrt nastala
okamžitě. Policie našla jeho dopis, ve kterém žádal, aby byl pohřben „ve společném hrobě se svou ženou a
dítětem, kteří mu byli vším“. Což se také stalo dne 14. dubna téhož roku. Tolik neštěstí pro obyčejné „domácí
sváry“.
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Následující se bude konat 17.8.2011
v 18.30 hodin na ÚMČ.

Gratulujeme
V červenci oslavil své narozeniny
pan Vlastimil Prokeš.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

P o z v á n k a
na setkání rodáků,
pamětníků a všech přátel
Jehnic
v sobotu dne 10. září 2011 ve
13 hodin
na náměstí v Jehnicích
Neformální setkání při
příležitosti hodů
pozvání tlumočí Honza Černohlávek

Za památkami nejen pěšky, ale
i minibusem
Po loňské úspěšné premiéře jsou
letos druhou sezónu v provozu tzv.
turistické minibusy, které
umožňují turistům i Brňanům
v krátkém čase zhlédnout co
nejvíce památek mimo historické
centrum. Jezdí až do 18. září, vždy
pátky až neděle. Nástupní
a výstupní stanice je
na Malinovského náměstí naproti
Mahenovu divadlu, minibus
s „živým“ průvodcem pak vozí
zájemce buď po malém, nebo
velkém okruhu památek. K vidění
jsou slavné vily, funkcionalistické

stavby, hvězdárna, hrad Špilberk,
Brněnská přehrada a další lokality.
Součástí velkého okruhu je i výlet
lodí po přehradě na hrad Veveří.
Malý okruh startuje vždy v 10,
13 a 16 hodin, základní vstupné je
150, zlevněné pak 120 korun.
Na velký okruh minibus vyráží
dvakrát denně, vždy v 10.30
a 14.30 hodin, přičemž účastníci
zaplatí 250, se slevou 200 korun.
Tajemné podzemí osvěží tělo
i duši
Teprve tři měsíce provozu má
za sebou Labyrint pod Zelným
trhem a o něco déle
Mincmistrovský sklep pod Novou
radnicí. A už nyní se jedná
bezesporu o největší turistické
magnety města. Spletité podzemní
prostory zaujmou v parných
letních dnech návštěvníky i místní,
kteří po rozpálené dlažbě nad nimi
procházejí den co den. Zvláště
v labyrintu je na co se dívat,
od sklepů na skladování potravin
či alchymistické laboratoře přes
výstavu osvětlovadel
a středověkého útrpného práva
až po historickou krčmu, kde je
možné se občerstvit.
Mincmistrovský sklep zase býval
opředen pověstmi o pohádkovém
bohatství zde ukrytém a dnes
zajímavě představuje řemeslo
ražby mincí v Brně a na Moravě.
Základní vstupné
do Mincmistrovského sklepa stojí
80, zlevněné 40 korun, otevřeno je
v úterý až neděli od 9.30
do 18 hodin. Labyrint pod Zelným
trhem vítá návštěvníky ve stejné
dny od 9 do 18 hodin, až do konce
srpna navíc vždy v pátek a sobotu
prodlužuje otevírací dobu
do 21 hodin. Vstupné je 150, při
uplatnění slevy 75 korun.
Stará radnice letos naposled
Poslední možnost pro návštěvu
Staré radnice v tomto a příštím
roce nastala právě teď. Od dubna
do září je otevřena prohlídková
trasa Staré radnice s jejími

historickými sály: Křišťálovým,
Freskovým a Klenotnicí.
Vyšlápnout si můžete
i na 63 metrů vysokou
vyhlídkovou věž a porozhlédnout
se po Brně očima ptáků.
V průběhu sezóny každou neděli
v 11 hodin trubači ze seskupení
Moravské žestě v dobových
kostýmech ohlašují „brněnské
poledne“. Otevřeno je od 9.30
do 17.30 (v pátek do 22.30
a v sobotu do 20) hodin a základní
vstupné činí 50, zlevněné pak
25 korun. Od 1. října zde bude
probíhat rozsáhlá rekonstrukce
zaměřená na statiku budovy
a potrvá minimálně rok. V sezóně
2012 tedy zůstane Stará radnice
pro návštěvníky uzavřena.
Prohlídky kostelů s průvodcem
Kromě hradu Špilberka, secesních
paláců a funkcionalistických vil
nebo výstaviště patří
k nejzajímavějším brněnským
památkám kostely a chrámy.
Některé z nich si návštěvníci díky
projektu Turistického
informačního centra města Brna
mohou prohlédnout v doprovodu
průvodců – a zdarma. Průvodci
jsou místní, daný objekt dobře
znají a dokážou zdejší historii,
liturgii nebo ikonografii barvitě
podat v několika jazycích. Letos
mohou Brňané či turisté navštívit
katedrálu sv. Petra a Pavla
na Petrově, baziliku Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně,
děkanský kostel sv. Jakuba
či minoritský kostel sv. Janů.
Prohlídky se konají až do 17. září,
mimo dobu bohoslužeb.
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !
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