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Společně 
v Jehnicích

                                       Představuje se:

                                   Iveta
                  Brůhová

                         Milí jehničtí  
                    spoluobčané,
v Jehnicích jsem prožila jako Iveta Šromov-
ská dětství i dospívání. Poté jsem se s rodiči 
přestěhovala, pár let jsem pendlovala mezi 
Jehnicemi a Rajhradem, až jsem se vrátila, 
vdala se, usadila... Nyní ve svých rodných  
Jehnicích vychovávám s manželem děti. 

Jehnice od mých mladých let  
prošly velkým vývojem, stejně 
jako ostatní městské části.

Kanalizace, plyn, silnice, nové čtvrtě... 
Víte, že Jehnice se rozrostly od roku 1994  
o 11 ulic až na nynějších 20? Pro mě  
a myslím, že i pro vás, si stále uchovaly svůj 
venkovský ráz. 
Kde mají Jehnice velké rezervy, je občan-
ská vybavenost a zde vidím velký potenciál  
k rozvoji Jehnic. Pro rodiče s dětmi potře-
bujeme větší hřiště, ideálně ve středu obce. 
Všichni bychom rádi příjemnou hospůdku, 
kde by se dalo dobře najíst a potkávat se  
s přáteli a sousedy. Jehnicím hodně chybí 
společenský prostor, ve kterém by se moh-
li lidé scházet, pořádat akce, přednášky, 
koncerty, oslavy atd. Ve výzvě v JL v červen-
ci 2021 jsme pro Vás nachystali anketu,  
co byste si v Jehnicích přáli. 

Mám v hlavě všechna vaše přání hlavně  
proto, že ta stejná cítím i já. A na změně  
stále pracujeme. Věřím, že se podaří Jehnice  
v tomto směru zvelebit. První změnou, jak 
sama doufám, bude nový nájemce jehnické 
hospody. 

Změna tedy přichází…

Protože mi nebylo jedno, v jakém místě žiji, 
před pár lety jsem se dala dohromady s par-
tou lidí, která mé zájmy o svoje okolí sdílí. 
Chceme mít v Jehnicích hezké místo k by-
dlení i k trávení volného času, zajímáme se  
o dění v obci, jsme aktivní v pořádání  
různých akcí. Vlastně jsem ani nečekala, že  
to dotáhneme Společně v Jehnicích tak 
daleko. Mám radost, když vidím, že se k nám 
postupně přidávají i další příznivci. 

Chci Vám, všem občanům, ať již 
jste příznivci změn nebo ne,  
poděkovat. Cítím, že vám není 
lhostejné, jakým směrem se Jeh-
nice budou ubírat. Vy jste naším 
hnacím motorem. A proto Vás  
prosím, nepřestávejte... 

Dávejte nám podněty, zahlťte nás nápady, 
buďte sami aktivní, choďte na zastupitelstva, 
zajímejte se o dění a tvořte s námi historii  
i budoucnost Jehnic. 
Možná to někdy trochu bolí, když přichá-
zí změny, které se zde dlouhá léta neděly.  
Věřím, že s Vaší podporou a také díky Vám  
to budou změny k lepšímu. 
  - Ing. Iveta Brůhová - 

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 29. května – Sportovní dětské 
odpoledne
Pořádá TJ Sokol Ořešín

* 2. června – Letní párty
Sdružení rodičů zve všechny rodiče i děti  
na letní párty, která bude probíhat na hřišti 
ZŠ Blanenská od 16,00 hodin.

* 4. června – Letní slavnost
Akci pořádá MČ Brno–Jehnice v areálu bý-
valé zámecké zahrady a na nám. 3. května.

 

* 11. června v Rakovcích 
Koncert s kapelou Naklid
SPOLEK JEHNICE NA POHODU Vás zve  
na 1. společný večer do Rakovců, kde nám 
zahraje kapela,  občerstvíme se dobrotami 
Ořešínského bufetu a vůbec si užijeme pa-
rádní a pohodový večer. Těšíme se na Vás!

* 11. června – Medlánecké farmář-
ské trhy a výměnný bazárek
Pravidelné farmářské trhy před SC Sýpka 
budou probíhat od 9 – 12,00 hodin. 

* 18. června – Běh pro hospic
Benefiční běžecký happening. Start i cíl je  
v hospici na Kamenné 36, Brno. Více  
v článku uvnitř. 

Výlet nejen pro seniory
Nedávno jsem se připojil k zájezdu do Luha-
čovic, který organizoval místní klub seniorů. 
Lákala mě prohlídka nedávno zrekonstruo-
vaného Jurkovičova lázeňského domu.
Po vyjetí nás předseda informoval, že  
během cesty navštívíme také kovoZOO  
a muzeum Afriky. Bylo nádherné počasí  
a k tomu taková nabídka. Co víc si přát. 
První zastávka byla ve Starém Městě –  
kovoZOO. Park plný zvířat a zajímavých věcí,  
která jsou vyrobena z kovového šrotu.  
Zajímavá podívaná, která stojí za návštěvu. 

Po krátkém přesunu do Vizovic jsme došli  
k nenápadnému domu místního nadšence,  
který na svých cestách po Africe nasbíral  
za dvacet let spoustu kulturních artefaktů.
Když jich měl už plný dům, tak mu manžel-
ka řekla, ať to dá do muzea. A on si muzeum 
postavil sám. Musím říct, že udělal dobře. 
Opravdu prorofesionální instalace masek  
a dalších věcí od afrických kmenů, které žijí  
kolem rovníku. 
Kdo neviděl neuvěří. 

Toto místo určitě navštívím znovu společně 
se svými vnuky. 

Po těchto dvou příjemných zastaveních už 
následovala odpolední relaxace v lázních 
Luhačovice a cesta zpět.
Vidíte, jak se dá prožít příjemný den s partou 
našich aktivních seniorů. 

- Mgr. Stanislav Dráb - 




