V TÓNECH VALČÍKU
Tančím. Dnes tančím s dívkou v objetí.
Ztemnělý parket, nad ním hudba zní
a nebráním se svému dojetí.
O čem pak asi moje dívka sní?

Tóny valčíku běží parketem,
s námi se točí kolem celý svět,
starosti svoje spolu odmetem
a řekneme si radostných pár vět.

Píseň života v tónech valčíku
krouží tam, krouží, uvnitř parketu,
jehnická náves z mladších ročníků
tam před sousedy tančí ruletu.

Tak bylo kdysi. Vracíme se zas.
Ztemnělý parket, na něm hudba zní,
kolem nás opět plno dívčích krás,
ve víru tance, se tak něžně sní …

A roky přitom neúnavně jdou,
jeden za druhým se v dálce ztrácí.
Leč z téže dálky blížící se tmou
vzpomínky tvoje se nazpět vrací.

… života písni, neodcházej hned,
zůstaň tu s námi, déle, o chvilku,
než se nadějem´, přijde plnost let,
co ponecháš nám, jenom vzpomínku?

Tančí, dnes tančí s dívkou v objetí,
světlem parketu opět hudba zní.
Zeptám se, hochu, dnes už jak je ti?
O čem pak asi tvoje děvče sní?e.
V Brně Králově Poli – Jehnicích 5. září 2009
Karel Stránský

Vážení spoluobčané,
Gratulujeme
V září oslavili své narozeniny
paní Božena Hubáčková a také pan
Miroslav Kupský.
Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileům
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.

Redakce

Pozvánka
Myslivecké sdružení Paseky
– Jehnice ve spolupráci s ÚMČ
Jehnice pořádá v sobotu dne
17. října 2009 v areálu
myslivecké chaty KOUKALKA
vepřové hody.
Chata se nachází v lokalitě
Kleštínek pod pilou směrem
k rybníkům.
Od 10 hodin budou k prodeji
připraveny zabijačkové speciality
a občerstvení včetně burčáku.
K poslechu bude hrát
reprodukovaná hudba. Projížďka
pro děti koňským povozem zdarma.
Akce se koná za jakéhokoliv
počasí.
Srdečně zvou myslivci.

vzhledem k tomu, že se blíží
zimní období a městská část BrnoJehnice je povinna ze zákona odklízet z chodníků sníh a tím udržovat
schůdnost chodníků v zimním
období, žádáme zdatné muže seniory, zda by měli zájem podílet se na
realizaci úklidu sněhu na chodnících
v naší městské části.

Zájemci o tuto práci, nechť se
prosím přihlásí u tajemníka úřadu,
Ing.Štěpánka, kde jim budou podány podrobnější informace.

Stříbrný smrk na návsi
zasažen bleskem
Stříbrný smrk, první vánoční
strom republiky v Jehnicích, který
stával z pohledu ze silnice vlevo od

pomníku padlých z 1. a 2. světové
války, byl při prudké předvečerní
bouři v pondělí 29. června 2009 zasažen bleskem. Smrk byl k pomníku
zasazen, přesněji řečeno přesazen,
krátce po druhé světové válce, dne
18. prosince 1949. Původně stával
na okraji zahrady, téměř za bránou,
na vyvýšenině, vpravo od příjezdové

Detail praskliny

cesty do domu rodiny Janských, v jejich zahradě.
V den, kdy byl smrk přesazován,
byl stříbrný smrk již asi 3 až téměř 4 m
vysoký a bylo zapotřebí jej vykopat
tak, aby byl co nejméně poškozen
jeho kořenový systém. Smrk byl darován panem Karlem Janským a práce spojené s jeho přesazením řídil
pan Jan Černohlávek, tehdy ještě
jako vysokoškolský student lesnické
fakulty dnešní Mendelovy univerzity
v Brně.
Akce spojená s přesazením stříbrného smrku se rozběhla z iniciativy
Karla Janského mladšího a zúčastnili se jí mládežníci z Jehnic, převážně
členové Sokola a tehdy již zrušeného
junáckého oddílu v Jehnicích.
Smrk byl nejprve v dostatečně
velkém okruhu od kmene opatrně
kolem dokola obkopán do hloubky
asi tři čtvrtě metru, tak aby měl
dostatečně velkou zásobu hlíny
v kořenech. Poté byl přenesen na

valník tažený párem koní a převezen k pomníku padlých, kde byla
již připravena jáma se zásobou z ní
vykopané hlíny. Tam byl společným
úsilím mládežníků zasazen do jámy
a v ní utěsněn.
Byl to první smrk stojící na tehdejší vesnické návsi, dnes jmenované
jako náměstí, poblíž dvojice
lip obklopujících pomník
padlým. V šedesátých letech, po odstranění dvou
stavení a trafiky stojících
na návsi, nazývaných později s trochou nostalgie
Jehnickým špalíčkem, k němu
přibývaly smrky další, které jej svou výškou postupně
dorůstaly.
Stříbrný smrk tak svou
krásou i mohutností vévodil návsi až do osudného
dne 29. června letošního
roku, kdy do něj při prudké
bouři, provázené větrnou
smrští, uhodil blesk a smrtelně jej zranil. Krátce po
bouřce přijeli hasiči a smrk
skáceli. Měřil od řezu po
vrchol 19 metrů a vévodil
návsi téměř celých šedesát
let. Se zánikem stříbrného smrku odešlo celé naše mládí,
převážná část našeho aktivního
života a také mnoho našich přátel.
Zůstávají vzpomínky.

Karel Stránský

Strom po zásahu blesku

Ocenění
Dne 13. 8. 2009 se dožil životního
jubilea občan Jehnic pan Lubomír
Cebák. Je dlouholetým předsedou odboru Klubu českých turistů
Vysočina Brno (jehož jsou také členy občané Jehnic). Za svou práci byl
oceněn Čestným uznáním - Ústředí
klubu českých turistů, podepsané
předsedou KČT.

Zemřel Radek Pavelka.
Koncem srpna jsme se dozvěděli, že ve svých nedožitých 86
letech zemřel Radek Pavelka,
v mládí dlouholetý jehnický občan. V Jehnicích strávil mladá léta

po 19 metrů vysokém stromu zbyl pařez průměru 73 cm
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zúčastnil řady turnajů a získal
řadu mladých pro šachovou hru.
Byl velkým fandou jehnických
volejbalistů a ve svém „hadroletu“
s nimi jezdil na utkání.
Byl jedním z přispěvatelů do
Jehnických listů, kde uveřejnil
několik vzpomínek na mládí v Jehnicích.
Zůstane v našich srdcích a budeme na něj vzpomínat.

Jan Černohlávek

Úspěch Marka Vávry
12. a 13. září 2009 se konala
v Praze mezinárodní soutěž ve
sportovním tanci Prague Open,
kde slavili úspěch Marek Vávra
a jeho taneční partnerka Tereza
Večerková, které jste mohli vidět
při předtančení na letošním škol-

Cebák čestné uznání

Vávra Večerková

ním plese. Marek s Terezou se poprvé zúčastnili takové mezinárodně
silně obsazené soutěže (60 párů)
a jak v kategorii standardních tak
latinsko-amerických tanců postoupili mezi 24 nejlepších párů (TOP
24), což je pro ně ve velké mezinárodní konkurenci obrovský úspěch.
V celoroční Taneční lize mládeže
jsou ve standardních tancích na 10.
místě. Nezbývá než gratulovat a popřát mnoho dalších úspěchů.

Klub důchodců
Dne 11. 6. 2009 uspořádal jehnický Klub důchodců výlet po okolí
se závěrečným opékáním špekáčků
na chatě Koukalka. Z této akce,
která je jednou z mnoha pořádaných
v průběhu celého roku, přinášíme
alespoň dvě fotografie.

Důchodci sraz

a ačkoliv potom bydlel mnoho let
v Brně, byl celý život jehnickým
patriotem.
Byl jedním z iniciátorů a organizátorů setkávání pamětníků,
rodáků a přátel Jehnic, kteří se
již tradičně scházejí již řadu let
na začátku dubna a neformálně
i o hodech v září. Vždyť ještě
v dubnu s elánem plánoval setkání v roce 2010 a bude nám tam
chybět. Přes svůj fysický hendikep byl velkým příznivcem sportu, v letech 1945 – 46 byl vedoucím i hráčem družstva stolního
tenisu v Sokole. Za války založil
šachový kroužek, se kterým se

Důchodci opékání
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Soustředění Bystřice
nad Pernštejnem
Ve dnech od 10. do 14.8
se celý Jehnický volejbalový
oddíl přesunul do sportovního střediska v Bystřici
pod Pernštejnem. Program
byl nabitý sportovními
výkony, ale i příjemným
odpočinkem v místní
kavárně u kostela, kde se
tradičně letní volejbalové
soustředění zahajuje. I přes
dopolední a odpolední
náročný trénink měla děvčata energii i na dovádění
v bazénu, squash nebo kuželky. Na namožené svaly
skvěle pomohla hodinka
ve vířivce, která vyvolala
nejeden blažený úsměv na
tváři. Brzy totiž začne nová sezóna
Krajského přeboru Juniorek, a proto
doufám, že o úspěších holek z Jehnic
ještě uslyšíme.

Dominika Petrů

Soustředění Vyšší Brod – Paříž
– Garmish-Partenkirchen
– Vídeň
Jako již tradičně se naše volejbalové družstvo dívek z Jehnic poslední
týden prázdnin vydalo na další
několikadenní soustředění. V rámci
naší brněnsko – kaunasské výměny
byla letos znovu řada na nás, abychom k sobě na týden opět přijaly
volejbalistky z Litvy. Pro tentokrát
ale nezůstalo jen u výletů po České
republice.
NEDĚLE A PONDĚLÍ - rafty
Náš první letošní výlet se konal
v neděli 23.8. Ráno jsme se shromáždily v Jehnicích na náměstí, kde
už pro nás byl připravený docela
luxusní autobus. Později dorazila
i litevská děvčata s trenéry, naším
trenérem panem Šichou a také
paní Říhovou – naší průvodkyní.
Proběhlo krátké uvítání a pak už
jsme rychle naložili zavazadla do
kufrů a vyjeli směr jižní Čechy. Po
pár hodinách jsme konečně dorazili do krásného jihočeského města
Český Krumlov. Naše kroky mířily
samozřejmě ihned na krumlovský
zámek a do jeho zahrad. Po pro-

Na Vltavě

hlídce proslulého divadla s otočným
hledištěm jsme dostaly na nějaký
čas rozchod. Litevská skupina šla
společně s panem Šichou na oběd
a my jsme se vydaly do jedné z malých, ale velmi stylových, kaváren
s úžasným výhledem na Vltavu.
K večeru jsme všichni přejeli do
Vyššího Brodu, kde jsme měli již zamluvený nocleh. Večer jsme se ještě
s litevskými volejbalistkami vydaly
na krátkou procházku, aby nám po
dobré večeři pěkně vytrávilo.
Na druhý den jsme se všechny
moc těšily, protože na programu byla
projížďka na raftech po řece Vltavě
(trasa Vyšší Brod – Rožmberk). Pan
Šicha se sice přímo neúčastnil, ale
fandil nám ze břehu, když jsme sjížděly splavy a natáčel naše vyděšené
a často i zmáčené obličeje. Navíc
nám slíbil, že nás bude doprovázet
celkem 6 zdatných vodáků, což také
dodržel. Obsadili jsme celkem 6
raftů a na každém opravdu sedělo 5
děvčat a jeden „ochránce“. Snad ani
nemusím vysvětlovat, proč jim často
ostatní vodáci v kanoích záviděli.
Po pár hodinách pádlování jsme
celé znavené, ale plné kladných
dojmů, dopluly do Rožmberku.
Zde jsme se rozloučily jak se čluny, tak s šesti průvodci a hurá na
oběd. Litevská skupina měla opět
oddělený oběd v restauraci nedaleko
Rožmberka. Nám to ale nevadilo,
4

jelikož jsme alespoň měly čas na
prohlídku tohoto dalšího krásného
města. Tímto však den zdaleka nekončil. Večer se totiž, po společném
přesunu zpět do Vyššího Brodu, konalo tradiční opékání špekáčků u táboráku na zdejším pozemku vedle
mlýna. Atmosféra byla příjemná
a nálada veselá. S Litevkami jsme si
zahrály několik vtipných her a vzájemně jsme si předaly dárky a sponzorské dary. I přes skvělou zábavu
nás ale bohužel zanedlouho přepadla
únava po tak náročném dni, a tak
jsme se odebraly na kutě.

Leona Maťhová

Paříž
Počasí v Paříži nám přálo a tak
jsme si hned první den ráno vychutnali výhledy ze všech tří pater
Eiffelovky, kde nám leželo u nohou
celé město ve své bílé kráse. Poté
jsme ještě propluli střed města po
Seině. Teď se nám naopak nabízely
pohledy z žabí perspektivy a budovy
působily dominantně. Odpoledne
jsme strávili v Musée d‘ Orsay obklopeni impresionisty, postimpresionisty a dalšími umělci 19. a 20.
století. Večer nás čekala večeře na
Montmartru a nákupní horečka.
Další den začal u Vítězného
oblouku, kde jsme si ještě jednou
dopřáli rozhled na všechny světové strany, a pak se vydali po jedné

z Pařížských os, po
Champs-Elysées, přes
Louvre, obhlídnout poněkud modernější projev
architektury a to muzeum
moderního umění Centre
Georges Pompidou.
A nakonec, abychom
poznali všechny části
Paříže, jsme sjeli do podzemí do metra. Metrem
do Versailles, kde jsme se
setkali s děvčaty z Litvy,
které trávily den zde.

Markéta Orságová

Zugspitze – nejvyšší
hora Německa
Měli jsme za sebou noční přejezd z Paříže a zrovna se nám v autobuse tak
pěkně spalo, když autobus
zastavil u nádraží. Ranní
očista na nádražních toaletách v Německém městečku poblíž
Zugspitze..
Bylo asi 8 hodin ráno, parkoviště
u lanovky na horu bylo ještě prázdné
a na nebi ani mráček. Ideální den pro
to, aby výhledy z vrcholu byly přesně
takové, jaké mají být. Ale když jsme
zjistili, že za vyvezení lanovkou,

Pod Eifelovkou

která překoná převýšení skoro 2000
metrů, chtějí o dost víc, než bychom
si přáli, rozhodla se nás většina pro
procházku kolem blízkého jezera
Eibsee.
Zato všichni dospělí Litevci a asi
3 holky od nich se vydali na vrchol
Zugspitze. Z vrcholu měli určitě

U jezera Eibzee
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krásný výhled a určitě na to jen tak
nezapomenou, když si vzpomenu na
litevské kopečkyJ
Jinak menší zajímavost: Na
Zugspitze se od roku 2000 běhá každý rok extrémní běh do vrchu. Když
srovnám lanovku, která je na vrcholu
vysokém 2962 m n. m. za pár minut
a borce, kteří překonají
převýšení 2100 metrů
za 2 hodiny, není sporu
o tom, který ze způsobů,
jak se dostat na vrchol, je
pohodlnější a rychlejší.
Ale to dobrodružství při
zdolávání hory po svých,
závěrečný pocit z pokoření vrcholu a výhledy,
si po jízdě lanovkou
zdaleka tolik neužijete
a neoceníte.
My ostatní jsme došli
k úžasně čistému jezeru
a pár se nás rozhodlo se
vykoupat. Plavky jsme
s sebou neměly, tak jsme
musely improvizovat.
Krásně jsme si zaplavaly,
smyly ze sebe stopy noclehu v autobuse a voda
po nás dokonce zůstala
čistá. Litevky si donesly
plavky, takže to pro ně

nemohl být zdaleka takový zážitek,
jako pro násJ
Když jsme se po 2 hodinách koupání a procházení všichni sešli u autobusu, byla tam už i vrcholová skupina. Tak skončila naše krátká, ale
hezká zastávka v Německu. Mohli
jsme vyjet směr Vídeň.

Petra Vlašimská

Vídeň
Poslední den, 29. 8., jsme vyrazili
do centra Vídně. Měli jsme slíbenou
prohlídku, která ale díky deštivému
počasí proběhla pouze přes okna
autobusu. Poté jsme měli volno. Ani
déšť nás nezlomil a my s plným nadšením vyrazili nakupovat, abychom
utratili poslední eura, která nám
zbyla. Já s Janou jsme se ve Vídni
cítily natolik jistě, že jsme se odpojily od ostatních a vyrazily samy
vstříc obchodům. Domluvily jsme
se, že v určitou hodinu vyrazíme
zpět k autobusu, ale najednou jsme
nevěděly, kde jsme! Začaly jsme se
ptát kolemjdoucích. Jeden pán, který
vypadal velmi seriózně, nás poslal
určitým směrem. Bohužel, jak jsme
později vytušily, směr byl špatný
a my skončily někde neznámo kde.
Zavolaly jsme tedy paní Říhové
a vše se vyřešilo.

Soňa Nývltová

Výstava chovatelů drobného
zvířectva
O prvním zářijovém víkendu se
konala na volejbalových kurtech
v bývalé zámecké zahradě, kde
vyrostlo v krátké době zázemí pro
činnost našich chovatelů, výstava

výsledků jejich
roční práce. Akce
se zúčastnilo 29
vystavovatelů s 96
králíky, 87 holuby
a 20 voliérami
drůbeže. Počasí
nebylo špatné,
burčák byl vynikající – výstavu
je třeba hodnotit
jako úspěšnou.

Slavnostní
otevření více
účelového
sportovního
areálu
Proběhlo v pátek 11. 9. 2009.
Dopoledne žáci
naší školy zápolili
v různých disciplínách v rámci
sportovního dne.
Odpoledne pak
proběhlo oficiální
otevření areálu za
účasti představitelů kraje, města
Brna, naší městské část a občanů
Jehnic. Den byl
zakončen turnajem v malé kopané, jenž skončil
tímto pořadím:
1. Řečkovice
2. Jehnice
3. Univerzita
Brno

Nově vybudované zázemí pro chovatele

Výstava chovatelů

Nástup na sportovní den

Momentka ze slavnostního otevření hřiště

Urputný fotbalový boj

Mše svatá

Předávání hodového práva
30
metrů
vysoká
mája

Jehnické hody
12. 9. 2009 proběhly ke spokojenosti všech návštěvníků i účinkujících tradiční Jehnické hody.
Brněnská premiéra Hanácké besedy,
i když „po jehnicku“ upravené se
velmi líbila, o Moravské besedě,

která následovala večer, není
třeba mluvit. Po
krátkém, ale strhujícím Čardáši,
který neplánovaně předvedli členové
Javorníčku, jenž
šli také za stárky, přišla ještě
jedna neplánovaná Moravská
beseda do níž se
zapojili i přihlížející.
Setkání rodáků

Stárky a stárci
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Je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci, dále pak všem, kteří
se na přípravě a průběhu aktivně podíleli.

Výstava
„Pohádkové krajinky ze sukulentních
rostlin“
bude od 2. do 11. října,
denně 10 až 18 hodin,
v Brně - Bystrci, v zahradním
centru Čtyřlístek (vedle OBI, zastávka
Kamenolom tram. č. 1, 3 a 11)

Jaroslav Honc

ZOO Brno
od září přijímá nové členy do Stanice
mladých přírodovědců, která je zájmovou
organizací pro děti a mládež
od 8 do 18 let. Dále srdečně zveme
všechny žáky a jejich učitele na některý
z našich výukových programů, které jsou
pro Vás připraveny po celý školní rok
2009/2010. Více informací naleznete na
webových stránkách
www.zoobrno.cz v sekci Vzdělávací
aktivity.
Program na říjen v Zoo Brno:
HALLOWEEN - „DOBRÝ DUCH ZOO
2009“
24. 10. 2009, 10.00 - 15.00 hodin Soutěž
o nejhezčího „Dobrého ducha ZOO“
vyrobeného z dýně. Díla budou použita na
výzdobu areálu zoo.
Kontakt: Bc. Jana Hadová,
hadova@zoobrno.cz,tel. 546 432 360.
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

INZERCE
Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro
bydlení i jako investici, platba v hotovosti.
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