
Jak vypadaly Velikonoce?
Duben je jarní, aprílový měsíc. Příroda se probouzí 
a díky tomu se můžeme zaměřit na věci, které nám 
dělají radost a potěší oči i srdce. 

Na náměstí 3. května se změnila „truhlíková“ výzdoba na velikonoč-
ní. Truhlíky ožily osením a nechyběla vajíčka a rozkvetlé větvičky.  
Náměstí se nám tedy nejen „zazelenalo“.  Velikonoční pondělí jsme 
si užívali v barevné jarní náladičce – prostě na pohodu. 

Kulturní Point 
I náš jehnický kulturní point nezahálel. Určitě jste si na procházkách 
po okolí užili jeho Velikonoční výzdobu. Měli jsme radost, že jste ji 
i doplňovali, všimli jsme si toho. Jsme rádi, že místo žije svým živo-
tem, protože tak to má být... 

                             Velikonoce jsou za námi a kulturní  
                                   point opět změnil svoji tvář. 
                                    Už jste jeho novou podobu 
                                    využili? Že ne? 
                                  Tak to se k němu musíte zajít 
                                 podívat... 

Knihy mají své místo... 
Kulturní point se totiž právě změnil na knižní budku.  
Viděli jsme již vloni, že knihy a jejich výměna vás za-
jímá. Umístili jsme Jehnickou „knihobudku“ několi-
krát na zastávkách, ale jen v průběhu jednoho dne. 

Knihy a čtení obecně obstálo v těžkých covidových dobách jako  
jistota, ke které jsme se obraceli v době zavřených restaurací,  
divadel, kin i zrušených kulturních a sportovních  akcí. 

23. duben - Světový den knihy 
Světový den knihy a autorských práv je mezinárodní akce, věnovaná 
literatuře, knihám, čtení , psanému slovu a také právům autorů,  kte-
rou každoročně organizuje UNESCO.
UNESCO nevybralo 23. duben jakožto datum svátku náhodou. Právě 
v tento den zemřeli dva velcí literáti: William Shakespeare a Miguel 
de Cervantes. 

Věříme, že zájem o knihy trvá stále a tak vám  
chceme umožnit nabídku i  v našem jehnickém  
kulturním pointu.  

Velikonoce v Jehnicích

Fotosoutěž o NEJ Jehnického beránka proběhla  
a dá se říct, že už to byl druhý ročník beránkové   
Velikonoční soutěže!
Vyzvali jsme do soutěže kuchařky i kuchaře, jehnické dámy  
i pány. I tento rok se soutěžilo o nejkrásnější fotku s motivem 
beránka. Tentokrát ale beránek nemusel být jen pečený, soutě-
že se mohly účastnit i fotky se zátiším s beránky apod. 
Největší počet lajků získalo zatiší „beránka s beránkem“ a my 
blahopřejeme Pavlíně Puklové k prvenství. A samozřejmě 
nechyběl ani slibovaný dáreček. Do rukou výherkyně putoval 
pohled s leteckým snímkem Jehnic. 

- tým JnP - 

Beránkové Velikonoce na FB stránkách... 




