
       Červenec 
je měsíc myslivosti
                                       Na svět přichází většina  
                                         mláďat srstnaté  
                                          i pernaté zvěře.  
                       Postupně myslivci  
                                 dokončují sklizeň  
                   sena a v  nižších  
              polohách začínáme  
        se sklizní obilovin  
na políčkách pro zvěř. První červenec je 
vhodnou dobou pro výrobu letniny, sečeme 
nezdřevnatělé výmladky dřevin (lípy, osiky, 
vrby apod.), kopřivy, topinambur, maliníku, 
ostružníku aj. Za teplých červencových dnů 
je někdy výroba tohoto krmiva rychlá a velmi 
snadná. 

Pokračuje vytloukání paroží u jelena evrop-
ského, vrcholí růst paroží u daňka skvrnité-
ho. Podle nadmořské výšky honiteb – v níži-
nách dříve, v podhorských honitbách později 
– začíná koncem měsíce srnčí říje. 
Rychle nabývá na intenzitě. Srnci honí říjné 
srny i přes den a trvá dva až tři dny, než je  
začnou pokládat. Poté vyhledávají další 
družky a někdy o ně svádějí souboje se soky. 
Začínají přepeřovat kachny divoké, což se 
protáhne až do dalšího měsíce. Páří se oba 
druhy kun, lesní i skalní. Prskají a mrouskají  
hlavně v  noci. Všechny samice naší lovné 
zvěře neustávají v péči o potomstvo.

- Myslivosti zdar Kačírek -

Koncem června jsme se vydali s pár nadšenci do sekvojového háje. 
Ano čtete správně – sekvojový háj za Jehnicemi. Vyrazili jsme za  
včasného nedělního poledne. Cíl nebyl daleko, ale jen tak ho nena-
jdete – mrkněte na naše video z návštěvy na youtube...
Co jsou vlastně sekvoje? Jsou to jedny z  největších jehličnatých 
stromů na světě. Mohou dosahovat až 85 m. Mohou růst několik 
tisíc let, takže to vypadá, že nejedna generace se sem bude moci 
také vydat. S  výsadbou začali tito nadšenci v  roce 2017, takže  
sekvoje mají zatím jen pár metrů. Sekvoje mají dokonce i jména. 
Nesou jméno toho, kdo je zasadil. 
Opravdu jsme nevěřili vlastním očím a uším. Opravdu máme za 
humny takovouto raritu? Z nadšenců jsme byli sami nadšeni. Jsou 
to přesně ty maličkosti (v tomto případě tedy jen slovně „maličkos-
ti“), které zvelebují okolí kolem nás. 
Rádi podpoříme takovéto nadšence a jim podobné.

 - Magda Havránková - 

I na Mokré Hoře a v Řečkovicích je zájem o více informací, než 
jim dává vedení MČ. V sousední městské části se část zastupitelů  
a občanů nespokojila s novinami vydávanými oficiální cestou a tak 
Spolek Za zdravé Řečkovice začal v červnu vydávat občasník Řeč 
odjinud. Jak sami píší, požadavek vzešel od občanů, kteří si přejí 
být informováni o aktuálních záležitostech, o kterých se mluví málo 
nebo vůbec ne.  
Nepřipomíná Vám to něco? 
V občasníku se zabývají například i nadměrnou výstavbou v Jehni-
cích a na Ořešíně, jež se negativně projeví na kvalitě života občanů  
zejména Mokré Hory. Na tuto problematiku také dlouhodobě  
poukazuje opoziční zastupitel Kamil Krinčev ze spolku Klidné  
Jehnice. 

- Iveta Brůhová - 

Více najdete na tomto odkazu: https://recodjinud.cz/

Líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o Vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...

info@jehnicenapohodu.cz

Najdete nás zde: Vydává Spolek Jehnice na pohodu se sídlem: 
Rozhledová 8, 621 00 Brno, IČ: 09481524
e-mail: info@jehnicenapohodu.cz, www.jehnicenapohodu.cz
Četnost vydávání: 12x ročně. Číslo 6, vydáno 27. 7. 2022  
v Brně. Evidenční číslo: MK ČR E 24307

Příroda okolo nás...
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samice naší lovné zvěře neustávají v péči o potomstvo. 
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       Sekvoj jako originální dárek... Řeč odjinud




