
Jak to vypadá v Jehnicích? 

čekalo tradiční malování na obličej a teto-
vání společně se skákacím hradem. To už je 
prostě tradiční folklor našich akcí :-). 
Nechyběly sportovní soutěže a tvoření 
předmětu na památku. S  prázdnou rukou 
nebo nenamalovanou ozdobou na těle děti  
neodešly. 
Samozřejmě nechybělo drobné pohoštění  
pro malé i velké a první příjemné letní  
počasí.

Jste příznivci takovýchto akcí? Rádi by jste 
partu ze Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice 
podpořili? Chtěli by jste o činnosti vědět 
více? 
Tak se nám ozvěte na email: 
havrankovamagda@seznam.cz
Rádi přivítáme nové členy na zářijové schůzce  
sdružení.

Za celé Sdružení rodičů všem přeji 
pohodové léto, prožité společně 
s rodinou a dobrou společností.

- Magda Havránková - 

Stejně jako spousta z  vás chodívám s  rodi-
nou a přáteli na procházku, která vede z ná-
městí podél jehnického potoka, loučkami 
směrem do Rakovců. Po této cestě chodím 
s  oblibou od malička. Je to klidné a stále  
zelené místo. U cesty končí zahrádky oby-
vatel domů na ulici Ořešínská a obdivuji,  
jak upravené své pozemky mají a snaží se je 
stále něčím vylepšovat. 
Na konci cesty je na první pohled stabilní 
mostek přes odvodňovací kanál vedoucí od 
ulice Ořešínská. Při jeho přecházení nebo 
přejíždění na kole buďte prosím opatrní. Na 
základě upozornění místních občanů jsem 
se byl na mostek podívat a jeho nosné desky 
jsou téměř shnilé a při větším zatížení hro-
zí jejich prolomení. Na obě strany mostku 
jsem dal raději upozornění a požádal pana 
starostu o podporu při řešení tohoto problé-
mu. Než bude mostek znovu zcela bezpečný, 
doporučuji chodit opatrně po jeho krajích. 

Děkuji občanům za tento podnět 
a místnímu obyvateli za výměnu 
jedné zcela shnilé desky a provi-
zorního zpevnění. 

Budu se starat, aby neuspokojivý stav most-
ku trval co nejkratší dobu a mohli jste si této 
cesty opět v pohodě a bezpečí užívat.

- Ing. Robert Charvát - 

Kulturní point ukáže krásu Madeiry

Pozor na špatný mostek   v Loučkách 

Máte rádi cestování a exotika je Vám blízká?  
V Kulturním pointu najdete obrazovou 
ochutnávku exotické Madeiry očima jehnic-
kého cestovatele. 
Nezapomněli jsme ani na krátké popisky  
jednotlivých míst a věříme, že každý si  
z Madeiry vezme to, co je blízké jeho srdci. 
Někdo omamnou vůni eukalyptů, jiný  
pohled na horské levády plné vody a výhle-
dů. Další pak chuť trhu s exotickým ovocem 
a jiného potěší exotika hlavního města  
Funchal... Užijte si to...




