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sdružení rodičů při zš brno-jehnice vás zve na

Sraz je před školou. 
Průvod dojde po značené stezce na hřiště  

v Rakovcích. Pro děti i dospělé je připraveno hřejivé  
občerstvení. V případě velmi špatného počasí se akce nekoná.

20
22

V Jehnicích... 

Drakiáda na Plástkách

Odpoledne skvělé zábavy s draky v oblacích měly možnost prožít nejen děti z Jehnic v neděli 16. 10. 2022 na 
kopci na Plástkách. Tato již tradiční akce pořádaná mladými jehnickými hasiči se letos uskutečnila za přízni-
vého větru a doznívajícího babího léta. 

Krásné počasí přilákalo spoustu návštěvníků všech generací, pro které měli hasiči nachystáno jak teplé, tak chlazené občerstvení. Žádný 
z  draků nikomu neuletěl, jen někteří se asi báli výšky a moc se jim na oblohu nechtělo. Na konci drakiády byl vyhlášen vítěz nejvýše  
létajícího draka, kterým byl bezkonkurenčně létající netopýr s 500 metrů dlouhou šňůrou. 
Také byli oceněni vítězové nejhezčích vlastnoručně vyrobených draků, a že jich letos bylo!. Ani ostatní krotitelé draků neodešli s prázdnou. 
Děkujeme hasičům za skvělou akci!

Za Sdružení rodičů při ZŠ Brno - Jehnice – Lenka Bartošová

Foto: Marta Mamulová

Říjen v lese...
V tomto měsíci pokračujeme v přikrmování spárkaté zvěře jadrnými 
krmivy. Nezapomínáme také na drobnou zvěř. Bažantům zasypeme 
na několika místech v honitbě a pravidelně přikrmujeme. Postup-
ně navážíme do oborohů seno. Pokud se koncem října objeví sníh, 

založíme seno i do krmelců. Myslivci prověřují zásoby krmiv, hnojí 
a ořou políčka, plní solníky a lízy, vysazují remízky. V tomto měsíci  
myslivci připravují hony na drobnou zvěř. V říjnu bychom měli  
nabídnout spolupráci v ochraně lesních porostů proti škodám zvěři. 
Vrcholí jelení říje, jeleni se ozývají už od šerých svítání, troubí často 
přes den až do pozdního večera. Jelení zvěř dokončuje přebarvování  
srsti. Nejstarší srnci v  říjnu shazují parůžky, mladší je následují 
se dvou až šestitýdenním zpožděním. Také srnčí zvěř přebarvuje.  
Koncem měsíce začíná říje jelena siky, samci se v  té době ozývají  
hvízdáním. Celý měsíc rochají daňci skvrnitý, postávají u tlup  
danělek a odrážejí soky. V závěru měsíce přepeřují bažanti a tetřívci.  
Rozpadají se také rodinná hejnka. 
Odlétají poslední divocí holubi, doupňáci i hřivnáči, a také hrdličky 
divoké. Na jih míří lysky černé, zaznamenáváme nejsilnější tah husí 
polních i husích divokých. 
Lasice hranostaj mění svůj rezavý kožíšek  
za zimní bílý, jen konec proutku ozdobí  
černá špička.   
                              - Myslivosti zdar Kačírek -

Příroda a zvířata okolo nás...

4. říjen je Mezinárodní den ochrany zvířat 
Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na svátek  
sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat.

Daněk, 
obůrka 
Holedná




