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Společně v Jehnicích
Jsou to už čtyři roky, co jsme se začali společně  
zajímat o řízení a správu MČ Brno – Jehnice.  
Jsou zde věci, které se nám líbí, ale jsou  
i věci, které by mohly být naopak lepší.  
Víme, že naše městská část nemůže žít  
pouze z minulosti, je třeba se dívat dopředu. 
Pozitivní vztah k naší městské části máme 
všichni, kdo tady žijeme, bez ohledu na to, 
zda jsme zde zdědili dům po rodičích nebo 
si postavili nový. 
To však pro řádné a kompetentní vedení 
obce nestačí. Stejně důležité jsou schopnosti  
a dovednosti. 

Celou tu dobu jsme si kladli jednu otázku, 
a to, zda jsme schopni sestavit nový silný  
a kvalifikovaný tým, který by byl schopen 
vést Jehnice úplně jinak. Směrem k moderní  
MČ 21. století, kde bude nadále radost žít, 
a přitom bude zachován původní kouzelný 
ráz čtvrti, kterou máme všichni tak rádi. Bez 
„paneláků“, bez zbytečného zatížení průmy-
slem a dopravou. 

Nyní, v červnu 2022, vám můžeme  
s velkou radostí oznámit, že máme  
připraven tým, který je odhodlán 
tyto změny provést. 

Jsme sdružením nezávislých kan-
didátů, nikoli politickou stranou.

Máme program pro Jehnice, který  
bychom rádi v následujících letech rea-
lizovali. Nejde o žádnou „politiku“, ale 
faktické odborné kroky, které povedou  
k rozvoji Jehnic v moderní městskou část. 
Dnes vám představujeme první 4 nezávislé 
kandidáty. A další zase příště :-) 

Sami to ale nezvládneme!
Potřebujeme vaši podporu  
v podzimních komunálních  
volbách. 

- Společně v Jehnicích - 

Co nás čeká – kalendář akcí 
* 25. 6. Brněnský festival dračích lodí 
                  na přehradě

* 29. 6. 262. zasedání zastupitelstva 
                 MČ Brno - Jehnice

* 30. 6. Konec školního roku

* 5. 7.   Den slovanských věrozvěstů  
                 Cyrila a Metoděje

* 6. 7.   Den upálení mistra Jana Husa

Druhý červnový den mohlo konečně Sdružení  
rodičů při ZŠ Brno – Jehnice po dvou letech 
uspořádat Letní párty pro děti na přivítání 
léta tak, jak jsme byli zvyklí… a bylo to hned 
znát. Takto příjemně naladěné účastníky 
si přeje každý pořadatel své akce :-). 
Někteří malí účastníci netrpělivě nakukovali 
už před zahájením. Díky perfektně složené-
mu týmu z rodičů bylo vše včas připravené…  
a že toho bylo.
Návštěvníky přivítal DJ, který hrál osvědčené 
hity pro malé účastníky, ale na jejich dopro-

vod nezapomněl a ti si přišli také na své. Děti 
pod jeho taktovkou v podobě her a soutěží 
ztratily ostych a zábava se rozjížděla, jak to 
na správné párty bývá. 
Letos si nově děti vyzkoušely pod vedením 
zkušeného artisty, jak se dělá takové cirkuso-
vé vystoupení a co vše to obnáší. Tato nová 
atrakce přilákala i ty, kteří se zatím ostýchali 
zapojit do soutěží. Vidět tolik dětí v pohybu 
s úsměvem na tváři je odměnou pro dospě-
lé i pořadatele, kteří jsou zároveň rodiči dětí 
ze ZŠ a MŠ v Jehnicích. Na malé účastníky 

 

Letní párty

* Robert Charvát * Stanislav Dráb * Iveta Brůhová * Pavel Svirák




