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Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice

Dne 20. 5. 2008 proběhlo 114. zase-
dání zastupitelstva
- zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o své činnosti za ob-

dobí mezi tímto a posledním zasedá-
ním týkající se informací o jednáních 
o výstavbě šaten v ZŠ, přemístění 
klubovny skautů v souvislosti s výstav-
bou hřiště a úpravami v prostorách 
MŠ Blanenská 1. 

b) zprávu z jednání kulturní komise 
(p. Pernica) týkající se informací o po-
řádání dne dětí 31. 5. 2008 a upřesně-
ní termínu pořádání Jehnických hodů 
na 6. 9. 2008.  

c) zprávu z jednání bezpečnostní komise 
(Ing. Hudec).

- zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 2/2008 ze dne 

20. 5. 2008. 
b) rozpočtové opatření č. 3/2008 ze dne 

20. 5. 2008. 
c) a souhlasí s obsahem novelizované 

přílohy k vyhlášce města Brna o míst-
ních poplatcích, tak jak byla předlože-
na na tomto zasedání ZMČ.

-  zastupitelstvo projednalo návrh kom-
plexní pozemkové úpravy na pozem-
cích k.ú.Jehnice, tak jak byl předložen 
na tomto zasedání firmou Planex, kte-
rou zastupuje Ing. Alexandra Vlčková, 
a po projednání sborem zástupců ma-
jitelů pozemků, a schvaluje tento plán 
s následujícími výhradami:

a) změna umístění vedlejší cesty VC4 
dle dohody majitelů dotčených po-
zemků

b) řešení odvodnění VH4 a VH7 tak, 
aby byla využita k odvedení povrcho-
vých vod dešťová kanalizace na ulici 
Lelekovická.

- dle připomínky občanů bude projedná-
no s odborem dopravy MMB instalace 
značky „zákaz stání“ v úseku cca 20 m 
na ulici Maříkově směrem k hyper-
marketu Globus na pravé straně u kři-
žovatky Jandáskova – Maříkova z dů-
vodu špatné viditelnosti při výjezdu 
z ulice Jandáskovy směrem na Brno.

Příští zasedání zastupitelstva se koná 25. 6. 2008 
v 18:30 hodin.

U nás na Horce
Koupila jsem si knihu Ant. Gally: 

U nás na Horce.

Knihu jsem začala číst ze zvědavosti. 
Překvapil mne čistý dialekt místního 
nářečí, který knihu zkrášluje.

Od začátku mne kniha zaujala, Ant. 
Galla píše knihu s upřímným zájmem 
popsat skutečný život na vesnici v za-
čátku minulého století.

Pro občany Jehnic, se kterými žiji již 
48 roků, bych chtěla napsat obšírnější 
vyjádření ke knize a prosím o otištění 
v Jehnických listech. Kniha mne více 
připoutala k místu, kde žiji s rodinou.

Přečetla jsem knihy J.Š. Baara, 
Karolíny Světlé, Babičku B. Němcové 
a knihu Ant. Gally. U nás na Horce. 
Kniha U nás na Horce se může právem 
přiřadit ke knihám slavných spisova-
telů. V knize vystupuje jedna vzácná 
žena – babička Komárková z Lelekovic. 
Měla pěkný vztah ke svému vnukovi 
Antonínovi, dala svoji lásku najevo. 
Dovedla vnést do duše dítěte lásku 
k životu, upevnit charakterové vlast-
nosti, cit pro krásu a slušné chování. 
Vnuk Antonín lásku babičky opětoval, 
měl ji moc rád, vždy se k babičce těšil, 
když ho maminka do Lelekovic posla-
la.
Antonín Galla dovedl mistrně v knize 
vylíčit charakterové vlastnosti lidí 
a probudit ve čtenáři vnitřní nesouhlas 
se špatným chováním.

Život na vesnici byl v dřívějších 
dobách opravdu těžký, dětí si mnoho 
nevážili, v mnohém jim ubližovali.

Bylo mi líto, že otec syna Antonína 
nedal na studia – od začátku četby jsem 
doufala, že se Antonín se svojí vníma-
vostí na studia dostane.

Mohu říci, že chlapec Antonín získal 
od začátku četby moje sympatie, od 
začátku četby knihy jsem začala mít 
chlapce Antonína ráda. Nemohla jsem 
se smířit s bitím od rodičů, mnohdy 
bezdůvodného. Některé popisované 
události mne dojímaly k slzám, některé 
události mne silně rozesmály.

Knihu Ant. Gally jsem si prostě velice 
oblíbila, děkuji p. Gallovi za krásné 
vzpomínky na svoje dětství.

Ještě jednou – Dík.
Leixnerová – Křivánková

učitelka

Gratulujeme
9.  června oslavil své narozeniny pan 

Miroslav Šanda.
Jménem celé obce srdečně blaho-

přejeme k životnímu jubileu a přejeme 
hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Redakce

Fotografie, která se nedostala 
do knihy.

V sobotu 12.  dubna 2008 jsme 
v obecním domě v Jehnicích slavnost-
ně uvedli na veřejnost knihu houslaře 
Antonína Gally „U nás na Horce“.

„U nás“ to je v Jehnicích a „na 
Horce“, to je dnešní ulice Meziboří.

Při uvedení, chcete-li křtu knihy, 
zněly v cimbálce i dvoje Gallovy housle 
v podání dvou kontrášů, vnuků housla-
ře, nejstaršího Miroslava a nejmladšího 
Antonína Loučků. Antonínovy housle 
mají opusové číslo 1367 a mají to být 
poslední zcela dokončené houslařem 
Gallou. Celkový počet houslí vyrobe-
ných A. Gallou udává hudební slovník 
1375, což je číslo úctyhodné.

Ale k fotografii: Nějaký tiskařský šo-
tek, moje nepozornost a nedůslednost 
mohou za to,
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že se snímek nedostal do knihy, ač-
koliv v původní verzi byl, a to je velká 
škoda.

Vypovídací hodnota „Sušení nala-
kovaných houslí na dvoře u dílny na 
Cejlu“ je dostatečná k svědectví o in-
tenzitě houslařovy práce. Visí jich tam 
50, slovy padesát,

které už mají lak. Kolik jich ještě bylo 
jen v polotovarech - ve dřevě? Tento 
snímek má být tedy doplňkem knihy. 
Říká víc, než mnohá slova.

Jan Černohlávek

I. liga juniorek

Družstvo juniorek oddílu volejbalu 
TJ Sokol Jehnice dosáhlo velkého 
úspěchu. V soutěžním ročníku 2007/
2008 krajského přeboru se probojova-
lo do celostátní I. ligy juniorek, kterou 
bude hrát od září 2008.  V současné 
době se již na tuto náročnou soutěž 
připravujeme. Vrcholem přípravy bude 
společný tréninkový camp našich ju-
niorek s juniorkami sportovní školy
v Kaunasu (Litva), kam odjíždíme 
18.  srpna 2008.  Informace z pří-
pravy, pobytu v Kaunasu a o hracích 
termínech I. ligy juniorek zveřejníme 
v Jehnických listech před začátkem 
soutěže. 

Václav Šicha
trenér

Stojící zleva:
Šicha Václav
(trenér),
Petrů Dominika,
Blatná Eva, 
Vlašimská Petra, 
Salačová Tereza,
Pospíšilová Jana,
Skřičková Eva,
Poláková Magdaléna.

Sedící zleva: 
Švancarová Lenka, 
Maťhová Leona, 
Pekařová Alice, 
Novotná Barbora, 
Petříková Viktorie, 
Bartlová Hana 
(na snímku chybí 
Dufková Kateřina).

LITVA

Středa 21. 5.  Brno - kam až 
dojedeme

Tak jsme se opět sešli, my cestova-
telé, abychom společně podnikli vý-
pravu do družebního litevského města 
Kaunasu a jeho čtvrti Aleksotas. Slovo 
„ družba“ mi moc nesedí, ale protože se 
tento výraz pro podobný typ spolupráce 
zažil, nebudu hledat ekvivalent. Oproti 
minulému zájezdu do francouzského 
Rennes s námi jeli i stárci, aby zatančili 
Moravskou besedu na společném veče-
ru s obyvateli Aleksotas. 

Občané Jehnic byli pozváni k návště-

vě Kaunasu a čtvrti Aleksotas v době 
konání oslav šestistého výročí uděle-
ní městských práv a Dnů Kaunasu. 
Měli jsme se také zúčastnit kulturních 
programů společně s našimi hostiteli. 
Shodou okolností jel do Kaunasu i Br-
něnský folklorní soubor Javorníček, 
kde tančí i naše dcera Alice. Kaunas je 
město velké asi jako Brno a snad proto 
jsme se za tři dny s Jav rníčkem vůbec 
nepotkali, jenom jsme se míjeli 

Z Jehnic js e vyrazili ve 22. 00 
hodin. Autobus byl od CK Valaška 
z Valašského Meziříčí a řidiči na první 
pohled vypadali sympaticky. Cestou se 
ukázalo, že i autobusový bar je velmi 
sympaticky vybaven. Na začátek noci 
nám řidiči pustili film Vratné láhve a až 
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na hranice s Polskem cesta probíhala 
klidně. Vlastně i celý další den, protože 
v Polsku byl církevní svátek Božího 
těla, takže nejezdily kamiony a i ostatní 
provoz byl velmi malý.

Čtvrtek 22. 5.  kam až jsme 
dojeli - Kaunas

Kolem 6 hodiny ranní jsme projížděli 
po obchvatu Varšavy a mě probudila 

věta: „Nalevo Visla, napravo Visla, pod 
námi Visla, ty jó, to je vody, kam se 
hrabe Vltava“. 

Kolem 8.  hodiny ranní jsme zastavili 
na delší pauzu u pumpy, abychom se 
trochu opláchli. Proběhla i ranní káva 
a něco podobného snídani. 

V autobuse jsme po cestě od průvod-
ce Zdeňka Muzikanta vyslechli trochu 
polské historie, která je velmi často 
spojena s historií litevskou. Obě země, 
zejména na pobřeží, tvoří geografický 
celek, a proto si je chtěl často někdo 
podmanit. Naposledy to byl Stalin a po 
něm další ruští diktátoři a sami víme, 
jak to nakonec dopadlo. Konkrétně 
poválečné události v Litvě jsou velmi 
pochmurné.

Kolem 13 hodiny (čas jsme si po-
sunuli o hodinu dopředu) jsme se na 
polsko-litevských hranicích setkali se 
starostkou Aleksotas paní Lukrecijí 
Navickiene a jejími spolupracovníky, 
kteří nás přivítali tradičně květinami 
– všichni jsme dostali modrý divoký 
kosatec. Paní Lukrecija nám oznámila, 
že pojedeme na exkurzi do likérky, ve 
které se vyrábí alkohol z medu.

Při přejezdu jsme dostali další lekci 
historie a to litevské. Pan starosta nás 
upozornil na statky kolem silnice, ně-
které byly obydlené a jiné ne. A není 
to tím, že by se nikomu nechtělo hos-
podařit. Po 2.  sv. válce totiž v Litvě 
probíhal až do 60.  let minulého století 
partyzánský boj proti ruské okupaci. 
Většina obyvatelstva nesouhlasila 
s připojením Litvy k Rusku a někteří 

to dávali najevo. Docházelo k zatý-
kání a veřejným popravám bez soudů. 
Poslední partyzán byl zastřelen v r. 
1953.  Na venkově partyzáni přepadá-

vali ruské vojenské konvoje a posádky. 
Protože Litva je zem rovinatá bez hor, 
ale dost zalesněná, našli partyzáni 
zázemí mezi sedláky a ti jim dodávali 
potraviny a hlavně poskytovali úkryt. 
Ruské úřady to vyřešily po svém. 
Sedláky a jejich rodinné příslušníky 
odvezli na Sibiř, kde je vysadili upro-
střed lesů bez jakéhokoliv zázemí. Tím 
litevský venkov prakticky vylidnili 
a partyzánům tak vzali možnost ob-
živy a úkrytu. Deportovaným občas 
přivezli brambory nebo řepu a dřevo 
na stavbu obydlí. Ve všech ohledech se 
o sebe museli postarat sami a přežilo 
jich jen velmi málo. Po osamostatnění 
Litvy v roce 1993 samozřejmě probí-
haly restituce zabaveného majetku, ale 
ve většině případů nebylo statky komu 
vracet. Nyní se tyto statky za výhodné 
ceny prodávají zájemcům o hospodaře-
ní a stát je podporuje. Je totiž potřeba 
obnovit zemědělství, které v 60. letech 
prakticky zaniklo. 

Likérka. Velmi příjemná záležitost. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna 
šla do výroby a druhá do firemního 
obchodu na kafe. Čekali jsme asi hodi-
nu, než jsme se vystřídali. Provázel nás 
provozní náměstek a představil nám 
firmu. Likérka byla původně soukromá, 
potom zabavená a státní a nyní je to a.s. 
Stručně nám vysvětlil proces výroby 
medových likérů. Všechen med se kva-
sí (ročně asi 10 tisíc tun), něco se ředí 
na koktejly (asi podobné Mixele, kdo 
si pamatuje), zbytek se jednou i dva-
krát destiluje. Vyrábějí se tu koktejly 
12% a 15% a likéry 30%, 42% a 50% 

Na nádvoří kasáren

Uplakané ráno nad Kaunasem
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a nejsilnější Žalgiris 75%. Všechny 
jsou ochucené směsí bylin a ovoce, re-
cept je pochopitelně tajný. Prošli jsme 
výrobnou až do sklepa, kde ve velkých 
tancích, podobných těm v pivovaru, 
zraje destilát do té nejjemnější chuti. 
Tam byla pro nás nachystána degus-
tace. Ochutnali jsme všechny výrobky 
a zajídali výborným domácím kmíno-
vým sýrem. V jedné chvíli se Majka 
Humpolíková se skleničkou v ruce roz-
hlédla kolem sebe a pravila: „S takovej-
ma tankama měli tehdy přijet!“

Kolem 17 hodiny jsme odjeli do 
Kaunasu na večeři a ubytovat se. 
Večeřeli jsme v restauraci ve středu 
města. Litevská kuchyně je v zásadě 
podobná té naší, jen zeleniny je více. 
Po hlavním jídle následoval dezert 
a káva.

Konečně jsme se jeli ubytovat. Bylo 
už po 20 hodině a celý den strávený 
v autobuse docela unaví. Ovšem místo 
hotelu nás čekala kasárna čili ubytovna 
pro poddůstojníky. Sice lehce hotelo-
vého typu, ale kovové postele a skříňky 
natřené na zeleno, zelené povlečení 
a na stěně obrázek s hvězdou. Byly to 
buňky dvou a třílůžkový pokoj se spo-
lečným sociálním zařízením. Ovšem 
bomba nakonec: brána do kasáren se ve 
23,00 zavírá, takže večerní vycházky 
musíme oželet. A do hospody taky 
daleko! Ale sprcha a postel nás nakonec 
ukonejšily ke spánku.

Pátek 23. 5.  Kaunas
Ráno se vstávalo docela lehce, snída-

ně byla v 8. 00 v místní jídelně. Ranní 
pokrm, něco mezi lečem a čímsi moc 
nepřesvědčil, ale hlavně že byl čaj a ká-
va.

Po snídani jsme si prohlédli historic-
ké vojenské opevnění, které je v areálu 
kasáren. Do tohoto opevnění obyvatelé 
vložili jistě nemalé úsilí a finance, 
ovšem časem se ukázalo jako nefunkční 
a téměř každá armáda ho dobila, včet-
ně Napoleonovy. V areálu školy jsme si 
prohlédli i tréninkové trasy, tzv. opičí 
dráhy, dokonce tu mají i dvě hřiště na 
beach-volejbal. Provázel nás mladý 
kapitán ze školy. Ruština mu dělala 
trochu problémy, raději mluvil anglic-
ky. Popsal nám historii opevnění a jeho 
současné využití.

Potom jsme odjeli do Trakai, což je 
historicky významný hrad asi 90 km 
od Kaunasu a 30 km od Vilniusu. 
Založil ho kníže Gediminas v r. 1321.  
Počátkem 15.  stol. nechal velkokníže 
Vytautas hrad přebudovat na obyt-
nou rezidenci litevských panovníků. 

V 18. stol. byl hrad přeměněn na vězení 
a později už jenom chátral, až z něj 
zbyla jen ruina. Po 2.  sv. válce hrad 
obnovili a znovu postavili. Když se to 
dozvěděl Chruščov, tak prý strašně 
zuřil, ovšem bylo už hotovo. Každá 
ze svazových republik měla totiž svou 
vládu, která sice podléhala Moskvě, ale 
měla i své pravomoci. A tato vláda roz-
hodla dřív, než to stačil někdo zakázat. 
Nyní se hrad opět vypíná na ostrově 
v jezeře uprostřed lesů, s pevninou spo-
jený mostem. Je postaven z červených 
cihel a kamene a použitým materiálem 
trochu připomíná moravský Bouzov. 
Uvnitř je expozice o historii hradu 

a Litvy a dále expozice nábytku, užit-
kových předmětů, zbraní apod. 

Prohlídku jsme zvládli docela rychle 
a na pevnině se téměř všichni vrhli na 
stánky s jantarem ve všemožných i ne-
možných podobách. S manželem jsme 
stánky vynechali a dali si raději pivo. 
Bylo studené, natočené na jeden zátah 
a mělo jantarovou barvu. 

Z Trakai jsme se vydali na oběd. 
Bylo to kdesi u silnice, vypadalo to 
jako obrovská stodola a jmenovalo se to 
Dvarkiemis. Uvnitř bylo vybavení ve 
venkovském stylu, širokánské schody 
vedly do patra, kde byly další velké 

Před hradem Trakai

Pohanské hradiště Kernavé
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místnosti, vešlo by se sem snad tisíc 
hostů. V patře byla velká terasa, která 
ale byla zavřená, neboť začalo pršet, 
a to fest. Oběd byl slavnostní, polévka 
byla houbová ve vydlabaném vysokém 
bochníčku chleba. Následovalo hlavní 
jídlo, dezert a káva. 

Po obědě jsme se vypravili do měs-
tečka Kernavè. Je to místo starého 
osídlení, nalezené vykopávky pocházejí 
až z doby bronzové. Hradiště bylo 
umístěno na 5 uměle navršených pa-
horcích. Právě odtud kníže Vytautas 
přenesl své hlavní sídlo do Trakai, 
vzdáleného asi 20 km. Archeologové 
kdysi hradiště odkryli, zdokumentovali 
a zase zasypali. Celá oblast Kernavè 
je pod záštitou UNESCO v rámci 
Kulturního dědictví. Mnoho jsme toho 
ale neviděli, protože nám překážely 
deštníky. Pršet totiž nepřestalo a vypa-
dalo to, že hned tak nepřestane. 

Po rychlé prohlídce jsme odjeli auto-
busem do blízkého lesa k piknikovému 
místu. Tady jsme byli obřadně přivítáni 
pohanskou bohyní hojnosti. Podle 
starých zvyků za nás prosila o zdraví 
a štěstí pro nás a naše rodiny, všichni 
jsme se napili z rohu hojnosti a do po-
svátného ohně hodili zelenou ratolest 
jako obětinu. A následoval piknik pod-
le litevských zvyklostí – hojnost jídla, 
pití, pečiva, všeho, co hrdlo ráčí. Tady 
jsme potkali dalšího známého Zenona 
a jeho ženu Gretu, oba byli v září 
v Jehnicích. 

Protože čas pokročil a my měli 
ještě program, vypravili jsme se zpět 
do Kaunasu do obchodního centra 
Akropolis. Měli jsme dost času ulevit 
našim peněženkám.

Po večeři, která byla ve stejné re-
stauraci jako včera, jsme měli jet do 
kasáren. Ale z programu Dnů Kaunasu 
jsme věděli, že nedaleko na Starém 
hradě se večer koná Ohňová show. 
Domluvili jsme se tedy s našimi hosti-
teli, že nás po skončení odvezou auty 
do kasáren (bylo nás osm) a společně 
s nimi jsme odešli na hrad. Nejdřív 
to vypadalo, že přes deštníky nebu-
de nic vidět, ale lidí mnoho nebylo. 
Představení začalo průvodem šlechticů 
a zřejmě udílením městských práv 
Kaunasu od velkoknížete. Když se 
setmělo, nastoupila taneční skupina 
se světelnými a ohňovými efekty. 
Nakonec byl ohňostroj. Celé to bylo 
velmi barevné a působivé. Díky digi-
tálnímu fotoaparátu jsme fotili a fotili 
a některé snímky se i povedly. 

Po představení si nás rozdělili do aut 
a jeli jsme spát. Naše „taxikářka“ještě 

zastavila na vyhlídce u školy, kterou 
zítra navštívíme a kde ona učí matema-
tiku. Zmínila se také o tom, že kdyby 
nás nevezla z města, šla by spát a ohňo-
stroj by neviděla a to by byla škoda.

Sobota 24. 5.  Kaunas
Ráno po snídani si měli stárci vzít 

všechny věci s sebou, protože odpoled-
ne máme tancovat na hlavním náměstí 
společně s litevskými přáteli jako je-
jich hosté. Pokud ale přestane pršet. 
Zatím to tak nevypadalo a bylo i docela 
chladno. Převlékat jsme se měli u Ze-
nona v obchodě, ovšem jak jsem ho 
potom viděla, byl to malý obchůdek se 
suvenýry a jantarem a dost těžko se tam 
vyhnou tři lidi s batohem, natož čtyři 
holky v jehnickém kroji. 

Odjeli jsme na vyhlídku nad měs-
tem. Výhled je fakt úžasný, je to jedno 
z nejvýše položených míst ve městě. Ve 
svahu pod můstkem je z květin vysáze-
ný záhon v podobě velkého motýla, teď 
bohužel nebyl moc výrazný, protože 
ještě nic nekvetlo. Vedle motýla vede 
do strmého kopce zubačková lanovka, 
tzv. funikulur, podobná té v Praze na 
Petřín. Tu nechal postavit zakladatel 
místní univerzity, aby profesoři neměli 
obtížnou cestu do školy a zpět. Celé 
strojové zařízení je ještě původní z r. 
1935 včetně kolejí a vagónků. 

Z vyhlídky jme došli do nedaleké 
školy -litevsky mokykla-, kde nás při-
vítalo několik pedagogů, včetně naší 
včerejší řidičky. Shromáždili jsme 
se v aule, kde vyzvala paní starostka 

pedagogy z našich řad –přiznala se 
p.Mikulová, p.Rašovská a já- a každá 
jsme obdržely malou pozornost. Pro 
ředitele naší ZŠ p.Kotyzu jsem do-
stala fotografii – letecký snímek školy 
v Aleksotas. Následovala prohlídka 
školy a odborných učeben a hostitelé 
museli zodpovídat naše četné dotazy. 
Tak jsme se dozvěděli, že se stále nosí 
školní uniforma, že docházka do školy 
je dvanáctiletá, zakončená maturitou, 
že do školy docházejí i handicapovaní 
žáci v rámci integrace apod. Na chod-
bách visely fotografie všech absolvent-
ských ročníků.

Škola je pojmenovaná po vojenských 
letcích S. Dariausovi a S. Girénovi, 
kteří v r. 1915 jako první Litevci usku-

tečnili přelet přes Atlantik do Kaunasu. 
Mnoho lidí je tehdy čekalo na starém 
letišti nedaleko školy, bohužel oba za-
hynuli při havárii pouhých 90 m ! od 
letiště. 

Po prohlídce školy jsme nasedli do 
autobusu a přesunuli se ke klášteru 
Pažaislis. Cestou jsme dostali další 
lekci historie Kaunasu. Město letos 
slaví šestisté výročí udělení městských 
práv Vytautasem Velikým. Rozkládá 
se na soutoku řek Nemen a Neris 
a v současnosti má něco přes 400 ti-
síc obyvatel, je to tedy druhé největší 
město Litvy. V letech 1920 – 1939 to 
bylo hlavní město. Z té doby pochází 
i Prezidentský palác. Jedním z prvních 
a významných prezidentů byl Antanas 
Smetana. Radnice uprostřed hlavního 

Moravská beseda
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náměstí připomíná spíš kostel a obyva-
telé jí přezdívají Bílá labuť. 

Dojeli jsme ke klášteru. Ten se 
nachází téměř na břehu ohromné pře-
hrady (veliké asi jako Lipno), které 
obyvatelé Kaunasu říkají Kaunasské 
moře. Klášterem nás provázela sestra 
řádu camalldolských sester. Klášter 
patří mezi perly barokní architektury 
v Litvě. V době sovětské vlády byl kláš-
ter využíván jako rekreační středisko 
i jako ústav pro duševně nemocné. 
Oltář v chrámu je vytvořen z černého 
a červeného mramoru, což je docela 
neobvyklé. Z kláštera vedly i tajné 
chodby, jedna dokonce pod řekou (než 
tu byla přehrada) až do Starého hradu 
v Kaunasu. Na nádvoří před vchodem 
jsou dvě studny obklopené každá třemi 
lípami - za zakladatele kláštera, jeho 
ženu a syna. Obyvatelé kláštera v těch-
to studnách pěstovali hlemýždě – takže 
nejenom ve Francii mlži živ je člověk. 
V létě probíhá v Kaunasu hudební fes-
tival a některé koncerty se uskutečňují 
i na tomto nádvoří. 

Než jsme odjeli zpět do Kaunasu, na 
parkovišti u kláštera jsme si se stárky 
dali jednu cvičnou besedu pro osvěžení 
paměti. Mezi účastníky zájezdu vyvo-
lalo značnou pozornost naše zmatené 
pobíhání a poskakování po parkovišti. 
Docela jsme se na to vystoupení tě-
šili, hlavně asi já, protože kousek od 

nás měl vystupovat 
Javorníček. 

Na cestě zpět do 
města jsem se ko-
nečně telefonicky 
spojila s Alicí. Právě 
odjížděli ze skanse-
nu Rumšiškes (asi 
20 km od Kaunasu) 
do nákupního centra 
Akropolis. Navíc mi 
řekla, že se odpoled-
ne neuvidíme, pro-
tože vzhledem k po-
časí jejich vystoupení 
odpadá. Odpadlo 
i naše a bylo nám to 
docela líto. 

Oběd jsme měli 
v restauraci kousek 
od té s večeří. Mělo 
to být typické litevské 
jídlo. Boršč z červe-
né řepy s opečeným 
bramborem, dále 
pečené vepřové nožky 

(maso nevidět), opečená žebra, trochu 
uzeného a něco jako bramborák a pi-
rožky plněné masem. 

Po obědě jsme měli docela dlouhé 
volno. Prošli jsme si radniční náměstí, 
prošli celou Alej svobody – Laisves 
aleja – kde byly stánky s různým zbo-
žím. V jednom stánku jsme viděli naši 
známou Litevku, která byla na podzim 
v Jehnicích a se kterou se určitě po-
tkáme večer v Aleksotas. Koupili jsme 
si výborný kmínový sýr a na náměstí 
u radnice si dali pivo – alus – Švyturis. 
Cestou jsme potkali několik vojáků 
v historických uniformách. Od 18 ho-
din měl probíhat útok na město a před-
tím byl průvod všech historických 
jednotek. Tohoto průvodu se zúčastnila 
i skupina italských vlajkonošů, kteří 
s vlajkami na žerdích předváděli neuvě-
řitelné kousky. 

Z města jsme odjeli zpět do kasáren, 
kde jsme se velmi rychle za pomoci 
Lenky Čuprové, Evy Černé a dalších 
„pomocníků“ převlékli do krojů a ve 
20 hodin odjeli do kulturního centra 
Aleksotas na společný večer. Tady už 
bylo všechno připraveno na zábavu. 
Nejdříve si ale p.starosta Šicha a p.sta-
rostka Navickiene předali vzájemně 
dary a ujistili se o další spolupráci. 
I stárci předali svůj dar folklornímu 
souboru – byla to jejich fotografie 
z Jehnic upravená jako puzzle. 

A následovala naše beseda. Zatančili 
jsme ji bravurně a s chutí. Po ní se 
hrála ještě jedna strašně dlouhá polka, 
při které jsme k tanci vyzvali i naše 
hostitele. Potom zatančili své národ-
ní tance i Litevci. V průběhu večera 
jsme dali besedu ještě jednou, ale po 
první části si stárci rozebrali ostatní 
přítomné do párů, utvořily dvě kolečka 
a nastal všeobecný chaos, kdy někteří 
stáli naprosto osamoceně a k jiným se 
sbíhali ostatní tanečníci. Během večera 
se k nám připojil i p.Pavel Šitavanc, 
předseda Centra česko – litevské spo-
lupráce, který se zúčastnil i hodů v Jeh-
nicích. Mimochodem je to bývalý člen 
Javorníčku, který jim taky tento zájezd 
domluvil. 

Pozdě v noci jsme se s našimi velmi 
milými přáteli rozloučili a odjeli do 
kasáren. 

Neděle 25. 5.  Kaunas - 
Klaipeda - Kurská kosa

Odjezd byl stanoven na 10.  hodi-
nu, takže bylo dost času na snídani 
a sbalení věcí. U autobusu nás čekala 
p.starostka, Zenon a další přátelé, aby 
se s námi rozloučili. Došlo k objímání, 
líbání a společným fotografiím. Celé to 
bylo velmi přátelské a srdečné a sliby, 
že se opět uvidíme, nebraly konce.

Po 10.  hodině jsme tedy za všeobec-
ného mávání vyjeli. Cesta bude určitě 
příjemná, po třech dnech svítí opět 
slunce a je docela teplo.

Do Klaipedy jsme dojeli asi ve 13 
hodin a hned se nalodili na trajekt, 
který nás odvezl na Kurskou kosu. Je to 
dlouhý a úzký ostrov oddělující Kurský 
záliv od Baltského moře. Je dlouhý 
97 km, široký od 400 m do 4 km, z toho 
52 km náleží Litvě a zbytek Rusku. 
Žije na něm asi 3 000 stálých obyvatel 
a od roku 1991 je to Národní park. 
Na návětrných stranách ostrov občas 
mění svůj tvar, protože je z větší části 
tvořen navátým a převátým pískem. 
Dojeli jsme až k vyhlídce nad městem 
Nida. Všude jen písek jako na Sahaře. 
Na vyhlídce stály kamenné sluneční 
hodiny a kalendář, ovšem poloroz-
bořené. Nebyli to vandalové, ale byl 
to uragán Anatolij v roce 1995, který 
tento kamenný blok pobořil. Sešli jsme 
až k moři na straně k zálivu. Cestou 
nás překvapila obrovská hejna komárů, 
kteří byli snad 2x větší, než na jaké 
jsme zvyklí. Naštěstí nekousali, jen 
obtěžovali svou přítomností a při chůzi 
bylo lepší mít zavřenou pusu. 

Znovu jsme nasedli do autobusu 
a sjeli k městečku Nida, kde jsme měli 

Jehnický kříž na Hoře křížů 
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chvíli volno. Je to lázeňské a rekreační 
městečko, nyní ale ještě nebyla sezóna 
a tak tu bylo docela mrtvo. Procházku 
nám zpestřili tři opilí výrostci, kteří se 
chtěli prát. Po chvíli je ale odvezla po-
licie v české Octavii. 

Za městem řidiči našli odbočku na 
druhou stranu ostrova k Baltskému 
moři. Nádherná dlouhá pláž, voda 
studená, až se kroutily prsty, a přesto se 
kdosi vykoupal. A p.Rašovská to neby-
la, ta to zvládla už v Kurském zálivu. 
To stárci Janča a Martin se předháněli, 
kdo dřív zmrzne. My jsme zatím hle-
dali nějaké mušle, ale vůbec žádné tu 
nebyly, nebyly ani v Kurském zálivu. 
Tak jsme sbírali alespoň kamínky a ka-
meny, úžasně ohlazené mořským pří-
bojem a hledali v nich jantar – zase nic. 

Na cestě zpátky na trajekt nás u cesty 
překvapilo stádo divokých prasat. Bylo 
jich asi 15 a klidně si cosi požírala 2 m 
od silnice, koukala po nás a zřejmě 
čekala, že z té plechové krabice vypad-
ne něco k snědku. Asi jsme je zklamali, 
protože po chvíli si nás přestala všímat. 

Ještě jsme se zastavili v městečku 
Juodkrante, kde je tzv. Vrch čarodějnic. 
Během tří letních sezón 1979 – 81 
tu sochaři a řezbáři vytesali ze dřeva 
více jak 70 soch, které představují ča-
rodějnice, čerty a postavy z pohádek 
a legend. 

Trajektem jsme přejeli na pevninu 
a jeli se ubytovat do penzionu Parkas 
na kraji města. Prohlídka města se 
nekonala. Nejstarší budovy jsme vi-
děli z autobusu. Jsou to starý špejchar 
a sklad, ze kterých je nyní luxusní 
restaurace a vinotéka. Jiné budovy bo-
hužel „nepřežily“ 2.  sv. válku. 

Hotel byl pěkný, čistý, s televizí, po 
kasárnách docela luxus. Od řidičů jsme 
si koupili pár piv k večeři, najedli se ze 
svých i darovaných zásob (vezli jsme 
obložené talíře z Kaunasu) a šli spát. 
Bylo sice už 11 hodin večer, ale teprve 
se začalo stmívat. Jsme totiž víc na 
východě a severu, hodiny posunuté jen 
o hodinu a připadá nám zvláštní v půl 
11 večer koukat na zapadající slunce. 
A to už ve 4 ráno je zase světlo. 

Pondělí 26. 5.  Klaipeda - Riga
Snídaně v 7, zato švédské stoly, takže 

jsme se slušně nadlábli. V 7. 45 sraz 
u autobusu a odjezd do Rigy, hlavního 
města Lotyšska.

Ještě před hranicemi jsme zastavili 
na významném poutním místě – Hoře 
křížů. Je to místo, kde byli kdysi tajně 
pohřbeni vůdci povstání proti carovi, 

kteří byli zastřeleni carskými vojsky. 
Vesničané je pohřbili tajně, aby vrch-
nost neznala jejich totožnost a nemstila 
se na jejich rodinách. Postupem času 
tu různí poutníci zanechávali kříže na 
památku a uctění obětí. Vrchnosti se to 
samozřejmě nelíbilo a nechala všechny 
kříže pobořit a zničit. Netrvalo ovšem 
dlouho a objevily se nové a nové kříže. 
I když se vrchnost (carská i sovětská) 
snažila všemožnými prostředky toto 
místo vymazat z mapy i z paměti lidí, 
vždy tu povstaly kříže nové. Naposledy 
to zkusili komunistické úřady v 70.  
letech, kdy celé místo nechaly srovnat 
se zemí buldozery. Neúspěšně. Dnes 
tu stojí, visí či leží snad milion křížů 
od poutníků z celého světa. Našli jsme 
kříže od poutníků z Austrálie, Mexika, 
Brazílie, Arizony i z Nového Zélandu. 
Kříž tu nechal vztyčit i papež Jan Pavel 
II. při své návštěvě pobaltských repu-
blik v r.1993.  Na jeho podstavci jsou 
slova poděkování za nezdolnou odvahu 
a víru litevského lidu. I Jehnice tu za-
nechaly svou stopu. Zde koupený kříž, 
podepsaný většinou účastníků, s datem 
a jehnickou pečetí, stojí u druhé lavičky 
vpravo. 

Ve 14 h. jsme zastavili v Rize na ná-
městí u univerzity, kde nás čekala paní 
Valerie, naše průvodkyně. Hned se 
k nám přitočil jakýsi dědula a prodával 
sadu fotografií Rigy. Vůbec mu nevadi-
lo, že nemáme laty a klidně si vzal čes-
ké koruny – za sadu 50,- Kč. Pak se ale 
za námi dlouho trousil, asi chtěl kovové 
vyměnit za papírové (mince mu v bance 
nevezmou). 

Staré město v Rize vypadá opravdu 
jako staré, paradoxně většina budov 
jsou repliky postavené po 2.  sv. válce 
nebo po odtržení Lotyšska od Moskvy. 
V r. 2001 slavila Riga 800 let od svého 
založení. Prošli jsme se tedy „starým“ 
městem, viděli jsme i část původních 
hradeb – jejich základy jsou asi 3 m pod 
současnou úrovní ulice, a nebyl tam 
vodní příkop. To je jen vidět, jak se za 
ta staletí zvýšila úroveň okolního teré-
nu. Vedle hradeb je jediná dochovaná 
věž, ve které je nyní muzeum. 

Na otázku, jaký je typický alkohol 
v Lotyšsku, p. Valerie odpověděla: 
„Balzám. Je to tmavé, husté, hořké …“ 
Zezadu se ozvalo: „Kromě asfaltu piju 
všechno!“

„…mohlo by to připomínat asfalt.“
Po pěší prohlídce následovala auto-

busová. Projeli jsme Novým městem, 
ve kterém je plno budov postavených 
v secesním stylu se všemi těmi oblouky, 
chrliči, krajkami apod. Od r. 1968 je 

to Městská státní rezervace. Je tu vel-
mi mnoho zeleně a rozsáhlých parků 
kolem řeky i v jejích slepých ramenech. 
Až závidíme, když si vzpomeneme na 
brněnské nám. Svobody.

Autobus zastavil na jedné z nejruš-
nějších tříd města na parkovišti a měli 
jsme 2 hodiny volno. Hned v prvním 
obchoďáku jsme našli samoobslužnou 
restauraci, kde vařili pelmeně na něko-
lik způsobů. Nabrali jsme si, pokladní 
to zvážila a zaplatili. Stálo to trochu 
víc, než jsme čekali, ale bylo to výbor-
né. 

Pak jsme si šli koupit ten asfaltový 
balzám – malou lahvičku, kdo by to 
pil – a s Čuprovými zašli na pivo. Bylo 
studené, natočené na jeden zátah, tro-
cha pěny a jmenovalo se Zelta. 

Ubytovaní jsme byli v hotelu Vilmája 
na okraji Rigy. Byl to příjemný hotýlek, 
kousek od něj hospoda, vlastně nám nic 
nechybělo. 

Úterý 27. 5.  Riga - Vilnius
Ráno vynikající švédská snídaně 

a v 8. 00 jsme odjeli do Vilniusu. 
Protože jsme měli čas k dobru, zastavili 
jsme se ještě jednou v Kernavè, měli 
jsme to po cestě. Bylo trochu lepší po-
časí, nepršelo tolik. 

Kolem 14.  hodiny jsme se ubytova-
li v hotelu Ekohotel téměř ve středu 
města – pěšky to bylo asi 20 minut 
a autobusem odjeli na prohlídku s prů-
vodkyní. Byla to Polka a mluvila na nás 
polsky. Mně osobně ale byla ruština 
srozumitelnější. 

Nejprve jsme navštívili chrám Sv. 
Petra a Pavla, barokní to skvost litev-
ské architektury. Postavit ho nechal 
vilniuský vojvoda Mikolas Kazimerac 
Pacas. Chrám je velmi bohatě vyzdo-
ben sochami a tvářemi – ani jedna se 
neopakuje. V Holandsku byl objednán 
křišťálový oltář, loď ale ztroskotala. 
Z toho, co se podařilo vyzvednout, je 
nyní loď, která je zavěšená uprostřed 
chrámu. Dále jsme navštívili kostel Sv. 
Anny, klášter Sv. Bernarda, další kos-
tel…, jantarové muzeum a dílnu, kde 
nám řekli, jak poznáme pravý jantar: 
pravý plave, nepravý neplave v mořské 
vodě. Co teď s těmi šperky? Honem 
zpátky k Baltu, tam to vyzkoušíme! 
A další kostel a kaple a kostel, už mi 
to splývá v jednu barevnou mozaiku. 
Z pravoslavného chrámu Sv. Ducha nás 
před mší pop vyhodil, že jsou církevní 
stánek a ne turistická atrakce. A tak 
honem kolem radnice dolů k soše krále 
Mindauga – mimochodem jediný král, 
jinak měla Litva jen knížata a velkok-
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nížata. V katedrále, jejíž věž se zvony 
stojí opodál, je vystavený zajímavý 
předmět – kopie Turínského plátna. 

Tady nás průvodkyně opustila a my 
se vydali po vlastní ose k hotelu, kousek 
od něj bylo nákupní centrum Europe. 
Zase jsme našli samorestauraci, trochu 
dražší, ale dobře jsme se najedli. Pak 
jsme ještě v samoobsluze Mira nakou-
pili alkohol. Midus měli jen „nízko-
voltový“, tak jsme koupili 999 – všech-
ny tři druhy. 

Najezení a nachození jsme zatou-
žili po pivu. Před naším hotelem se 
s Čuprovými dali do řeči dva mladíci 
– prý jaký je jejich životní styl a co 
zdravíčko? Měli konferenci v našem 
hotelu a zřejmě chtěli hned vyzkoušet 
naučené lapače na zákazníky. Po chvíli 
pochopili, že u nás se svými produkty 
nepochodí. Alespoň jsme se jich zepta-
li, kam zajít blízko na pivo – v hotelu 
za něj chtěli 7 litů. Zavedli nás do 
hospody kousíček od hotelu, jmenovala 
se Carské selo, byla v ruském lidovém 
stylu a i servírka byla v ruském stylu 
– velmi korpulentní. Ale pivo Švyturis 
bylo docela dobré. Při placení ovšem 
nastala legrace. Na stole nám přistála 
mistička s účtem a měli jsme na ni dát 
peníze – tak jsme se začali zbavovat 
drobných. Když si pro to přišla, nevě-
řícně na to koukala a u kasy to asi počí-
tala hodně dlouho. Raději jsme vypadli 
a nad městem ještě zahlédli ohňostroj. 

Ráno máme snídani až v 8. 00, to se 
parádně vyspíme. V televizi ale běžel 
přátelský zápas Česká republika – Litva 
ve fotbale, tak jsme ho „skoukli“, ale 

výsledek jsme se nedozvěděli. To 
všechno až ráno.

Středa 28. 5.  Vilnius - kam až 
dojedeme

Snídaně byla bohatá a hlavně neu-
spěchaná. Protože jsme měli pokoje 
vyklidit

až ve 12 hodin, měli jsme dost času. 
Někteří šli ještě spát, ale většina sbalila 
kufry, naložila je do autobusu a vydala 
se ještě do města. Odjezd jsme měli ve 
13 h.

Vydali jsme se tedy na „indivindi“ 
prohlídku Vilniusu. Chtěli jsme se 
podívat na hrad a rozhlédnout se po 
městě, ale čekala nás zrada. Všechny 
přístupové cesty byly zavřené a nahoru 
jsme se mohli dostat jen krátkou zubač-
kou. Chtěli za to 4 lity. Nebylo to moc, 
ale vyhlídku jsme oželeli a šli do staré-
ho města. V klidu a beze spěchu jsme 
se prošli, dokonce jsme se podívali i do 
malého pravoslavného kostela, který byl 
včera zavřený. Právě tu probíhal rozho-
vor mezi popem a adeptkou na křest. 
Pak jsme zamířili do židovské čtvrti. 
Židů tu kdysi žilo velmi mnoho, pozval 
je sem už kníže Vytautas, Vilnius byl 
nazýván Jeruzalémem severu. Před 
2.  sv. válkou tvořili Židé třetinu oby-
vatelstva. Z koncentračních táborů se 
jich ale vrátil jen zlomek. Židovskou 
čtvrť dnes tvoří jen několik křivolakých 
uliček s malými natěsnanými domečky 
a tmavými dvorky. Ostatní vzaly časem 
za své. 

Před polednem jsme se vydali zpět 
k hotelu. Šli jsme kolem fotbalového 

stadionu Žalgiris Vilnius. Těžko říct, 
jestli používaný či nikoliv, jeho stav je 
podobný brněnské Zbrojovce krátce 
po přestěhování fotbalistů na nový 
Městský stadion na Srbské. 

V hotelu jsme se všichni sešli u re-
cepce, utratili poslední drobné za čoko-
lády z automatu a ve 13 hodin vyrazili 
k domovu. 

A pak už jsme jenom jeli a jeli, spa-
li, jedli a zase spali, občas zastavili 
u pumpy. Podívali jsme se na film 
Forest Gamp a Horem pádem. 

Čtvrtek 29. 5.  kam až jsme 
dojeli - Jehnice

Noc v autobuse nic moc, kdo občas 
jezdí daleko, tak to dobře zná. Dobrou 
půlku noci strávíte hledáním optimální 
polohy na spaní, abyste se za chvíli 
probudili v poloze skrčence s mravenci 
v nohou. Ale cestovatel přežije téměř 
všechno a vidina vlastní postele posi-
luje. 

Ve 4 ráno jsme byli doma. SLÁVA !!!

Co dodat ?
Zájezd to byl určitě poučný. Většina 

z nás byla v Pobaltí poprvé a věřím, že 
ne naposledy. Spolupráce s Aleksotas 
byla myslím navázána velmi pevně 
a nadále bude pokračovat. Naše děvčata 
z volejbalového družstva jedou v srpnu 
do Aleksotas oplatit návštěvu volej-
balistkám ze sportovní školy, které tu 
byly loni v srpnu. Doufejme, že se jim 
tam bude líbit přinejmenším stejně jako 
nám. 

Lidé jsou tam velice vstřícní 
a ochotní. Potvrdit to mohou někteří 
z nás, kteří zažili zajímavé příhody. 
V Klaipedě chtěli jet z hotelu do ná-
kupního centra. Ptali se nějaké paní 
na ulici, jak se tam dostanou a ona je 
naložila do svého auta a odvezla je tam. 
Jak se dostali zpátky, to už nevím. A ve 
Vilniusu se jiní ptali na trolejbusové 
zastávce jakéhosi pána, kde jsou. Ten je 
spočítal, dal jim lístky, posadil do tro-
lejbusu, řekl jim počet stanic a popřál 
šťastné pořízení. 

Co se týče dorozumívání, většina 
z nás ještě ovládá ruštinu ze školy a ani 
Litevci s ní nemají problémy. S těmi 
staršími to bylo v pohodě, mladších 
jsme se vždy zeptali, jestli můžeme 
mluvit rusky. Oni mají pochopitelně 
k ruštině podobný vztah jako my, ale 
pokud vím, nikdo nezaznamenal jaký-
koliv projev nevraživosti. Navíc naše 
ruština není perfektní a určitě poznali, 
že nejsme Rusové. A stárci se anglicky 
domluvili všude. 

Písečné duny na Kurské kose
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Při pátrání na internetu po faktech 
jsem narazila na www.navychod.cz, 
kde si můžete přečíst zážitky a poznat-
ky jiných návštěvníků Litvy. Dovolte 
mi citovat závěr jednoho článku, se 
kterým mohu jen souhlasit. 

„Litva je na jednu stranu starobylou 
zemí, jejíž folklór vykazuje obrovské 
množství pohanských tradic a rituálů, 
na druhou stranu je to země mladá, 
dychtivě a chvatně se rozvíjející. Je 
stejně jako Česká republika součástí 
Evropské unie, a nutno dodat, že si této 
skutečnosti její obyvatelé velice váží. 
Čechy mají Litevci velice rádi, každý tu 
zná Prahu a pochvaluje si české výrob-
ky… My však o Litvě víme pramálo. 
Přitom není ani daleko, ani nezajíma-
vá, ani drahá. Důvod, proč se do Litvy 
nejet podívat, prostě neexistuje!“

Určitě patří dík našemu průvodci, 
p. Zdeňku Muzikantovi za dobrou pří-
pravu a nemalý příliv informací a zají-
mavostí, starostovi p.Šichovi za ochotu 
jednat a přípravu tohoto zájezdu a také 
řidičům CK Valaška Pavlovi a Radko-
vi, kteří mají nemalý podíl na úspěchu 
této akce – autobus byl vždy včas a per-
fektně připraven a vždy byli ochotní 
splnit všechna naše přání. Najeli s námi 
3 451 km bezpečně a pohodově!

Vzkazy a dojmy účastníků:

Zájezd výborný, největší dojem 
z Kaunasu, Kurské kosy, Vilnius nád-
herný. Velice milí a srdeční lidé, pivo 
uspokojující

Hana a Vašek Šichovi

Prožili jsme 7 nádherných dní ve 
výborné společnosti a na překrásných 
místech. Déšť nás nerozházel a nakonec 
se na nás usmálo i sluníčko 

Eva a Mirek Černí

Úžasné, nemělo to chybu !!?
Kabátovi

Potvrzuji, že zájezd neměl chybu
Pliskva

Bylo to super !!
R.+ V. Hudcovy

Zájezd byl velice pěkný, organizace 
perfektní, pohostinnost Litevců velice 
dobrá. Děkujeme za pěkný zážitek.

Zhoř – Zvejšková

Zájezd se nám velice líbil, máme hod-
ně nových poznatků a zážitků

Pochopová, Pokorná

Plně souhlasíme s výše citovaným. 
Litevci jsou opravdu pozorní a milí, 
koupili nám jízdenku na trolejbus, když 
jsme se ztratili ! Děkujeme za všechny 
příjemné zážitky.

Krásný, Mikulová

Zájezd byl pro nás velkým překvape-
ním. Vyjeli jsme coby „účastníci zájez-
du“, změnili se na „Jehnickou delegaci“, 
loučili opět jako „účastníci zájezdu“. 
Aleksotasští občané srdeční, přátelští 
a pohostinní, nezapomenutelný zážitek, 
částečně zaznamenaný na videu. Celá 
organizace výborná včetně improvizo-
vaných zastávek. Poděkování starostovi, 
průvodci Zdeňku Muzikantovi a samo-
zřejmě řidičům. Ještě jedno pozitivum 
tento zájezd měl – konečně jsme poznali 
další občany Jehnic, které potkáváme je-
nom cestou z práce a do práce a teď víme, 
že jsou to fajn lidi.

Fráňovi

Spokojenost ! Státní organizace dávají 
velké prostředky do obnovy a údržby 
staveb a památek. Lidé si jich zřejmě 
váží – nejsou ničeny nápisy…

Rašovská

Byli jsme moc spokojeni. Děkujeme 
hostitelům, průvodci Zdeňkovi, řidičům 
Pavlovi a Radkovi a hlavně našemu 
starostovi, který se o úspěch zájezdu 
nejvíc zasloužil. Budeme dlouho vzpo-
mínat.

Cebákovi

Zájezd, na který se nedá zapomenout.
Martin Horalík „Horalda“

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci tohoto zájezdu. Bylo to úžas-
né!!

Klára Černá + Michal Dorazil

Jsem rád, že jsem se mohl přidat. Tyto 
země bych asi nikdy neviděl. Byl to 
skvělý zážitek se super partou. Děkuji 
za vše, budu si to pamatovat.

Honza Svoboda „Basky“

Zájezd se vydařil, děkujeme.
Jánští

Je dobré vědět, že ve světě existují 
ještě tak super lidé s úžasnou pohostin-
ností, velmi mile mě to překvapilo, jinak 
samozřejmě souhlasím s tím, co tu již 
bylo citováno, velký dík řidičům, panu 
průvodci a všem, co se podíleli na orga-
nizaci tohoto zájezdu. Je to zážitek na 
celý život

Janča Králová

Až na šok z prvního ubytování v ka-
sárnách byl výlet zdařilý. Do pár dní 
bylo narváno hodně zajímavého až jsme 
přepamátkovaní na rok dopředu.

Bára Bečičková
Ivoš Rittich

P. S. Řidiči SUPER, příště je chceme 
zas (mají super višňovici)

Bylo to skvělé
Čuprovi

Nálada je výborná



Jsme opravdu rády, že jsme se zúčast-
nily zájezdu, který neměl chybu! Máme 
spoustu nových zážitků…bylo to prostě 
špica!

Majka Humpolíková
Zdena Malášková

Kdo by se chtěl podělit o své názory 
a zážitky, může tak učinit a obrátit 
se na redakční radu Jehnických listů. 
V některém z příštích čísel určitě dostane 
prostor.

Za všechny účastníky
Pavla Pekařová

Kupujme sezónní, místní a bio
Nákup sezónního ovoce a zeleni-

ny nám zaručí maximální čerstvost 
a vynikající chuť. V místním, dozrá-
lém ovoci a zelenině jsou obsaženy 
všechny potřebné látky, vč. vitamínů. 
Navíc je produkce sezónních potravin 
méně náročná na energii než pěsto-
vání ovoce a zeleniny ve vytápěném 
skleníku nebo dovoz zboží z dalekých 
zemí. Typickým příkladem sezónního 
ovoce jsou lesní plody, meruňky nebo 

třešně, které se skladují jen velmi 
krátkou dobu nebo vůbec, proto jsou 
na trhu zpravidla jen v době jejich 
sklizně a až na výjimky pocházejí od 
místních pěstitelů. Ekologická porad-
na Veronica nabízí Sezónní kalendář 
ovoce a zeleniny, který přináší přehled 
o době zralosti a skladování českého 
ovoce a zeleniny.

Orientací na místní produkty zame-
zíme zbytečnému převážení z místa 
na místo a podpoříme zemědělce ve 
svém okolí. Díky globalizaci nabízejí 
naše obchody česnek z Číny, hrušky 
z Argentiny, kiwi z Nového Zélandu. 
Globální obchod má řadu negativních 
dopadů - kromě velkého plýtvání 
energií, znečištěného ovzduší, hluku, 
zdevastované půdy nezapomínejme 
na mnohdy zoufalé pracovní a životní 
podmínky dospělých i dětí, kteří se 
nacházejí na začátku celého procesu. 
Tito lidé obdrží za svoji těžkou práci 
minimální mzdu ve prospěch mana-
žerů mezinárodních koncernů. 

BIOpotraviny – zdravé potra-
viny z ekologického zemědělství, 
tj. zemědělství, které nepoužívá 
syntetická hnojiva ani jedovaté pes-
ticidy, dnes nejsou cizím pojmem. 
K biopotravinám se však podrobněji 
vrátíme v dalším článku ekologické 
poradny Veronica. 

Více informací najdete na
http://www.veronica.cz/?id=77. 

Ekologická poradna Veronica

Program ZOO Brno 

prázdniny 2008:

Vážení přátelé,

na prázdninový čas je v zoo při-
pravena jedna akce a tou je 30. srpna 
2008 SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH 
RODIČŮ, SPONZORŮ 
A PŘÁTEL ZOO. 

Tato akce je přístupná i pro běžné 
návštěvníky zoo.

Upřesnění programu bude zavěšeno 
na webových stránkách zoo.

Ing. Jiřina Kubínová
Zoologická zahrada města Brna,

Tel.: 546 432 361
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