
Tříkrálová sbírka
V  první polovině ledna chodí po celých 
Jehnicích již mnoho let koledníci Tříkrálové 
sbírky – jsou to občané Jehnic napříč 
různými světonázory a přesvědčením, přes-
to se dokáží spojit pro daný cíl, a tím je 
vybrat prostředky pro dobrou věc…
Po rozpečetění jedenácti pokladniček, do 
kterých bylo vybíráno v  Jehnicích a také 
o dvou nedělích před řečkovickým koste-
lem, byly fi nance sečteny – a tentokrát byla 
shromážděna úctyhodná částka 76 341 Kč – 
všem štědrým dárcům patří velký dík!                 
                                                 - Pavlína Puklová - 

Minitaneční přípravka
Máme za sebou dva páteční kurzy, které 
měly být přípravou na plesovou sezónu. 
Bohužel, ta jehnická letos určitě nebude, 
covidová situace pořádání plesů značně 
komplikuje. My jsme se rozhodli, že toho 
využijeme a budeme v tanečním opáčku
pokračovat. Vyzkoušeli jsme si waltz, tango 
a valčík a těšíme se, co taneční mistři vymyslí 
na příště. Máte chuť se k nám přidat? Bude-
me rádi, když se přidáte na další lekci, která 
se koná 28. 1. 2022. Taneční akce se koná za 
podpory MČ Brno-Jehnice.

Jehnice v únoru
* Vánoční stromky i další odpad je možné 
odvážet do jehnického ekodvora, který 
je otevřený každé úterý a pátek od 12,30 
do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.
* V jehnickém kultur-pointu (nyní ješ-
tě betlém) připravujeme ve spolupráci 
s ZUŠ i místní ZŠ výstavu soch, plastik 
a zahradní keramiky nejen z dílny mladých 
brněnských výtvarných umělců. Máte nějaká 
díla vašich dětí, která byste chtěli ukázat? 
* Zasportovat si můžete v badmintonové 
hale. Hala je standardně otevřena v pracovní 
dny od  13 do 22 h., v neděli od 9 do 22 h. 
Doporučujeme kvůli rezervaci zavolat 
na telefon 725 433 009. Pozor, údaje 
na jejich webu nejsou prakticky nikdy 
aktualizovány!
* Sice u sousedů na Ořešíně, ale jen na skok 
od nás. Na Rakovci už jede venkovní kluziště 
a na jejich FB Sokolský bufet najdete aktu-
ální info každý den. Vevnitř můžete využít 
možnosti zapůjčení pingpongových stolů. 
A to nemluvíme o teplých nápojích, domá-
cích buchtičkách a poctivých polívkách :-)
* Bohužel oba jehnické plesy byly zrušeny 
kvůli aktuální covidové situaci. Nicméně 
dáváme dohromady taneční partu, která by 
chodila trénovat taneční kroky do tělocvičny 
každý týden. Přidáte se? Napište...

Chcete se s námi podělit o myšlenky, tip na článek nebo fotografii? Napište nám na info@jehnicenapohodu.cz

Dnes je to Anežka Dekanová 
z Jehnic. Dokázala toho v životě 
mnoho a proto se chceme s Vámi 
o její moudrost podělit.

Anežka pochází z rodiny, která nebyla soci-
álně silná, její rodiče měli šest dětí. Již  jako 
malá toužila po panence, což se jí nesplnilo. 
Anežka se nedala a řekla si, že až bude velká, 
bude žít v Brně, bude studovat a koupí si pa-
nenek, kolik bude chtít. Splnila si to víc než 
si sama myslela, panenky totiž začala sama 
šít. V roce 2014 měla v Brně výstavu, kde 
poprvé ukázala svoje krásné panenky.
V roce 2021 byla Anežka městem Brnem 
nominována do soutěže Babička roku, 
která měla svoje celorepublikové fi nále 
v Olomouci. Anežka Jehnice prezentovala 
více než skvěle, s sebou vezla nejen panenky, 

ale hlavně bohaté vzpomínky 
svého naplněného života.
Ani v dobách Covidu nezůstala 
Anežka bokem a vymyslela 
sadu cvičení nejen pro seniory. 
Využila své zkušenosti a o svých 
10 základních cviků se ráda 
podělila se všemi.
Anežka si splnila ve svém životě 
vše, co jako mladá nemohla mít. 
Možná právě proto nemyslí jen na sebe, 
ale aktivně pomáhá lidem okolo sebe a tak 
i kromě své rodiny jí dělají radost i dvě rodiny 
adoptivní. My věříme, že její slova i moud-
rost pronikne i do našich srdcí.
Jsme rádi, že máme mezi námi úžasnou 
jehnickou Anežku. 

Od roku 2004 až dodnes ušila 
490 panenek a ty docestovaly 
do Ameriky, Brazílie i Austrálie. 
Na své panenky si vyrábí úplně 
vše, co potřebuje: šije, vyšívá, 
háčkuje. 
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