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LUKÁŠ DUREK
je patnáctiletý chlapec z Ondrové a sou-
časně letošní reprezentant České repub-
liky ve fotbalu na dorosteneckých mezi-
státních utkáních v Bruselu na pozici 
krajní obrana. Pro mnohé děti je Lukáš 
bývalý spolužák ze ZŠ Heyrovského. 

Lukáši, gratulujeme Ti k nominaci do fot- 
balového týmu reprezentujícího naší 
vlast. V dubnu jste v belgickém Tubize ode-
hráli s Belgičany dvě utkání, první skončilo 
remízou a druhé výhrou 3:2. Trenér Jiří  
Vorlický váš Future team do 15 let hodnotil 
takto: „Bylo to živelné a ofenzivně laděné 
utkání, naši kluci a jejich kluboví trenéři 
zaslouží ocenění za individuální připrave- 
nost. Zvláštní poděkování směřuji k reali- 
začnímu týmu, který klukům vytvářel nad- 
standardní prostředí." 

Vyšlo nám to. Bylo nás celkem 18 fotbalistů  
z různých koutů republiky. V realizačním týmu 
byli tři trenéři, fyzioterapeut, masér a lékař.  
Po vítězném utkání hrála naše hymna a vzty-
čila se naše vlajka. V Tubize bylo velké trávní-
kové hřiště, prima obecenstvo, spousta kamer 
a hotel, který slouží zahraniční a tuzemské 
fotbalové reprezentaci. Všude visí fotografie 
slavných hráčů. 

nu v šest. Každý den trénuji, za pět pracovních 
dnů stihnu 7 tréninků, 5 odpoledních a  
2 ranní. Ranní začínají v Tuřanech o půl sedmé 
a v sobotu se hraje zápas. Někdy se hraje  
i v neděli, a to potom nemám za 14 dní ani 
jediný volný den. Máme dva trenéry a ještě 
kondičního trenéra (běh, atletika, gymnastika 
na hrazdě, kotouly, stojky, salta na trampolíně, 
dynamika – sprint), maséra a fyzioterapeuta. 

Jak vypadá Tvůj trénink?
Většinou trvá 2 hodiny, poslední půlhodinu 
máme strečink, vyrovnáváme jednostrannou 
námahu, protahujeme svaly, aby se nezkrátily.
Součástí relaxace bývá i pětiminutový pobyt 
v ledové vodě. V plastovém sudu je ledová 
voda s kousky ledu a když se do ní ponoříme, 
svaly regenerují rychleji. Následuje vířivka  
s teplou vodou a potom masáže. Trenér se vě- 
nuje individuálně i posílení psychiky hráčů. 
Nebo psycholog. Patřím k menším hráčům  
a tak mám svoji strategii. Hodně se naběhám 
a míč kopnu brzy spoluhráčům. Pracuji na 
stále větší odvaze a vedu si i motivační zápisky. 

Velká zátěž a vysoké nároky. 
Zvykli jsme si, já a mladší brácha Tomáš hra-
jeme fotbal od šesti let. Menší děcka trénují jen 
3x týdně a zápas mají jen občas. Hodně trénu-
jí s balónem. Větší děcka mají běh, plavání, 
posilovačky. Vlastně celá naše rodina žije fot-
balem, i maminka je fanda. Na zápasy nás 

Jeden den před zápasem jsme relaxovali.  
Brusel byl blízko, tak nám ukázali parlament 
EU, konkrétně hlavní zasedací sál. 

Lukáši, Tvoje úspěchy jsou určitě vykou-
peny nejen talentem, ale i spoustou dři-
ny. Jaký je Tvůj všední den?
Ráno odjíždím v sedm. Mám dvě tašky, jednu 
do školy a druhou na trénink. Domů se dosta- 
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rodiče často vozí. Do prázdnin jsem trénoval v Regionální fotbalové 
akademii (RFA), od září hraju za klub FC Zbrojovka Brno.

Co smíš a co nesmíš jíst?
Jíme 6x denně, hodně sýrů, zeleniny, hodně ovoce a tmavé pečivo. Obvyk-
lé množství masa, ochucené kefíry, mléko, proteinové tyčinky Fitness.

Nějaké sladkosti?
Bez omezení, čokolády, bonbony, zmrzlina, všechno :)
Kamarádi navštěvují sportovní třídy na ZŠ Měšťanská v Brně-Tuřanech. 
Mají upravený rozvrh tak, aby mohli trénovat i v dopoledních hodinách, 
na školní výuku navazují odpolední tréninky. Učitelé TV jsou zároveň  
i hlavními trenéry nebo asistenty družstev a dbají na to, aby se kluci 
věnovali i škole. Já s nimi jenom trénuju.

Ano, rozhodl jsi se pro Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, 
kde jsi již třetí rok.
V Tuřanech není výuka taková jako na gymnáziu. Mám částečné uvol-
nění a taky hodně zameškaných hodin – asi 160 za pololetí. Po gymplu 
bych rád na nějaký sportovní obor na Masarykové univerzitě. Vzdělání 
je nutné, protože komplikace s různými zraněními bývají ve sportu 
hodně často.

Prozradíš nám, jak dopadlo vysvědčení a jak si prožil prázdniny? 
Tři dvojky, vyznamenání. 
Prázdniny jsem měl týden, potom začaly tréninky, od devíti do jedenác-
ti. Rodinnou dovolenou trávíme blízko Brna, abychom zvládli dojíždět. 
Místo na tábory jezdím na fotbalová soustředění.
V červenci jsme odehráli několik zápasů s SK Sigma Olomouc, FK Mladá 
Boleslav, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, v srpnu jsme hráli v Londý-
ně s Tottenham a West Ham.

Rodiče Tebe i bratra hodně podporují. Tvoji maminku známe  
z MŠ Studánka, kde pracuje jako asistentka paní učitelky, večer 
předcvičuje alpinning v bystrckém Sport Maxu. Táta se věnoval 
lehké atletice a rugby.
Kdo z kníničských dětí se ještě věnuje fotbalu:
Bratr Tomáš a Albert Skotnica za SK Žebětín, Václav Juránek za Dostu.

Lukáši, chceš dodat něco na závěr? 
Určitě chci. Přivítal bych víc dětí na hřišti. V Kníničkách je hodně 
děcek, ale na hřišti moc ne. Nechci být doma, chci jít na hřiště, zahrát 
si cokoli s kýmkoli, třeba s míčem a aby byla sranda. Takhle si sám 
zkouším free style, podle youtube videí jsem si nacvičil třeba dvojitou 
zeměkouli. 

Lukáši, ať se Ti daří a ať máte na kníničském hřišti veselo. Díky 
za reprezentaci republiky a vlastně i našich Kníniček. Jsme na 
Tebe hrdí.

Lukáš Durek, Irena Bubeníková

HISTORIE KNÍNIČSKÉHO FOTBALU
Přemýšleli jste někdy, jak stará je kopaná? Podle starých čínských 
pramenů přišli s touto hrou do Číny kočovní Hunové kolem roku 
2000 před naším letopočtem. 
První pravidla evropské kopané vznikla roku 1863 v anglické Cam-
bridgi, kde byla založená i fotbalová asociace. U nás vznikl Český 
fotbalový svaz 19. října 1901.
V Brně začaly první fotbalové pokusy v roce 1896. O 8 let později 

vznikla Moravská Slavie a v roce 1920 pronikla kopaná do Žabovřesk, 
posléze do Jundrova a v roce 1931 se přidává Komín. V Bystrci  
a Kníničkách propukla fotbalová horečka roku 1932. 
Před 85 lety, ke sklonku roku 1932 založili fotbaloví nadšenci Děl-
nický sportovní klub Kyničky (DSK). Výbor, jehož prvním 
předsedou byl několik roků Stanislav Vrzal a zakládajícími členy 
Bohumír a Bohuslav Valenta, František Kučera, Adolf Kamenický  

a další, se prvně soustředil 
na vybudování hřiště na 
obecním pozemku – písko-
višti „Na Kaňavě“. To se brzy 
jeho budovatelům, pře- 
devším mládeži, podařilo. 
Hrubou práci jako vytrhá-
vání vrbových kořenů teh-
dy vykonal s koňským po-
tahem syn rolníka Boh. 
Stejskal. Hřiště menších 
rozměrů, ale s výborným 
písčitým povrchem, bylo 
otevřeno 17. 9. 1933 utká-
ním DSK Kníničky – Tramp-
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nost, byl totiž klubem (později tělovýchovnou jednotou), který měl 
organizovaný jen jeden druh sportu – kopanou. Nové hřiště slouži-
lo dobře až do konce roku 1937, kdy se už většina obyvatel stěhova-
la do nových Kníniček. HSK Kníničky se stalo mužstvem bez hřiště, 
které však překvapivě dosahovalo ve II. třídě stále dobrých vý-
sledků. Dařilo se mu až do poloviny roku 1942, kdy byl HSK uveden 
do klidu. Někteří hráči odešli do Bystrce, část jinam. 

Poválečné období 
V roce 1946 si vybudovali kníničtí sportovci na levém břehu 
Svratky druhé hřiště, jen malý kousek od bystrckého. Již tenkrát  
asi sudičky určily, že spojí oba břehy právě v tomto místě pozdější 
lávkou (rok 1975) a sportovce z Kníniček a Bystrce fotbalem. Kníničtí 
hrávali po válce v soutěžích o stupínek níže než Bystrčtí, vyrovnávající 
výkonnost obou mužstev je však postupně svedla do stejných 
soutěží jako třeba v roce 1949 a 1950 ve III. třídě Tišnovska a v roč. 
1950–1960 v Okres. přeboru Brno-venkov. Bystrčtí a Kníničští se 
setkávali neustále, a když v letech 1955–1956 došlo k náročné pře-
stavbě, úpravě a rozšíření bystrckého hřiště, hrávali Bystrčáci svá 
utkání na hřišti v Kníničkách. Na jaře 1960 vyvrcholila hráčská  
a funkcionářská krize TJ Sokol Bystrc. Nikdo z tehdejších členů 
výboru ji nedokázal zabránit, i když se o to marně pokoušeli. Tím 
skončila veškerá činnost bystrckého oddílu kopané, soutěž se nedo-
hrála a bystrcké mužstvo neexistovalo.

Sloučení oddílů kopané Sokol Kníničky – Sokol Bystrc dne 12. 9. 
1961
V květnu roku 1960 byly obě obce přičleněny k městu Brnu a shodou 
okolností se blížilo i jubilejní 30. výročí založení bystrcké a kníničské 
kopané. Rozhodnutí spojit oba kluby byl snad nejcennější dar obou 
jednot k tomuto významnému výročí, neboť novému oddílu TJ  
SOKOL BYSTRC-KNÍNIČKY se otevřela široká cesta nejen na poli 
sportovním, ale i budovatelském. Započala výstavba sportovního 
střediska a šaten. I když se sportovní úspěchy dostavovaly pomalu, 
přece jen se v bystrcko-kníničské kopané začalo blýskat na lepší 
časy. 
 
Těžko odolat pokušení uvést jména hráčů od založení DSK až do 
okamžiku sloučení:
V roce 1933 hráli 1. fotbalový zápas tito hráči: Frant. Kučera, Jan 
Valenta, St. Kostečka, Jindřich Michura, Boh. Drápal, Oldřich Broža, 
V. Dundáček, Boh. Valenta, Boh. a Josef Stejskal, Boh. Říháček, Arn. 
Stubevol a Old. Machata. 
V roce 1940 J. Stejskal, K. Klimeš, J. Valenta, V. Koláček, J. Halíček,  
B. Řiháček, F. Hloušek, J. Michura, Alois Vrzal, Josef Vrzal a Fr. Kania. 
V letech 1948–1949 Josef Vrzal, Jar. Nechmač, Stan. Špaček, Frant. 

Havlíček, Josef Muzikář, Josef Michura, Josef Ondra, Vrat. Minařík, 
Jar. Broža, Boh. Juránek a Mil. Vrzal. 
V roce 1951–1952: Frant. Havlíček, Zd. Štolhofer, Josef Vrzal, Klem. 
Stejskal, Jar. Broža, Lub. Štajgl, Boh. Juránek, Jos. Ondra, Karel Fučík, 
Mil. Vrzal, Josef Muzikář a Novotný. 
V roce 1954–1955: Jos. Vrzal, Lub. Štajgl, Josef Ondra, O. Víšek, Old. 
Gardoň, Karel Fučík, J. Juránek, E. Folhaber, Jar. Broža, M. Elsner a O. 
Procházka a v pozdějších letech Kachlík, Michura, Fučík, Hloušek, 
Josef, Míla, Alois a Karel Vrzalovi, Ondra, Muzikář, Juránek, Peřina, 
Štolhofer, Frant., Rost. a Jar. Havlíčkovi, Broža, Gardoň, Valenta, Elsner, 
Procházka a Špaček.
V Kníničkách se našli téměř vždy v každé době existence oddílu  
i obětaví funkcionáři, kteří se dokázali zříct osobního pohodlí a dali 
své síly plně k dispozici. Nemůžeme zde vyjmenovat všechny,  
alespoň jména těch nejzasloužilejších: dlouholetý předseda Lub. 
Štajgl, předseda jednoty Frant. Hloušek, předsedové Ed. Obrovský, 
Josef Vrzal, Jiří Hrdlička, K. Fučík, O. Halíček, Jar. Šroler, Karel a Boři-
voj Juránkovi, Al. Vrzal, Mil. Vrzal, Frant. Havlíček, Boh. Juránek,  
Rud. Ondráček, Jan Bureš, Mil. Kučera, Jar. Zounek a jiní.
Děkujeme všem hráčům a funkcionářům za vykonanou práci ve 
prospěch nejen kníničské, ale i bystrcké kopané.

Irena Bubeníková

Fotografie pochází od pana Ondry a paní Dundáčkové. Informace 
byly čerpány převážně z níže uvedených brožur, které poskytl pan 
Bořivoj Juránek. Děkujeme!
70. let FC Dosta Bystrc-Kníničky
60. výročí založení organizované kopané v Bystrci-Kníničkách
50. let kopané v Bystrci-Kníničkách

ská XI Údolí oddechu. Ta 
byla složená z dobrých hrá-
čů, a proto se nedivme, že 
hosté tehdy hladce vysoko 
zvítězili 13:0. Do roku 1935 
hrával DSK Kníničky ve stej-
né soutěži Rudých hvězd 
jako RH Bystrc, i když s men-
ším úspěchem. V roce 1936 
přešel klub pod Sbor dob-
rovolných hasičů a vystu-
poval s názvem Hasičský 
sportovní klub (HSK). V his-
torii brněnské kopané měl 
tento klub jednu zvlášt-
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Starší a mladší žáci hráli pravidelně 1. třídu Jihomoravského kraje, 
v roce 2008 postoupili do Krajského přeboru a v roce 2010 dokonce 
na rok do divize, ovšem v následujících letech přišly dva pády a nyní 
opět hrají 1. třídu.

Za množstvím odvedené práce a spoustou skvělých let stojí 
řada „Kníničáků“, kterým je třeba za jejich činnost v klubu po- 
děkovat. Jedním z nich byl např. pan Václav Michna, který roku 
1982 stál u zrodu prvního družstva přípravek a v následujících 
letech se výrazně podílel na výchově mnoha bystrckých a kní-
ničských fotbalistů. Mezi dalšími zmiňme například pány Zdeň-
ka Havlíčka, Bořivoje Juránka nebo Josefa Ondru. 

V listopadu 2014 došlo ke změnám ve vedení, předsedou klubu je 
od té doby Ing. Maxmilián Směja. Současné vedení se snaží klub 
stabilizovat a připravit jej na návrat na jeho bývalé pozice, vyřešit 
dlouhé roky opomíjené majetkoprávní záležitosti a znovu nastar- 
tovat výchovu mládeže. Zatím se podařilo vytáhnout účetnictví 
klubu ze záporných čísel, nahradit odstoupivšího generálního 
sponzora, aktivně se řeší dohody s majiteli pozemků pod plochami, 
které využíváme, za výrazné podpory MČ Brno-Kníničky se snažíme 
obnovit plochu na trénování v Kníničkách, proběhla řada provoz- 
ních úprav (oprava oplocení a zábradlí, rekonstrukce zavlažování, 
nákupy nového tréninkového vybavení atp.). Členská základna se 
utěšeně rozrůstá. Dlouhodobě se snažíme zajistit finance na vybu-
dování vlastního minihřiště s umělým povrchem. Pořádáme akce 
pro děti, organizujeme mládežnické turnaje a příměstské fotbalové 
kempy. Do klubu přišlo několik nových mládežnických trenérů, na 
některé pozice se k nám vracejí naši bývalí hráči (např. Igor Kos – 
šéftrenér mládeže, Pavel Srb – trenér starších žáků, Petr Zelina – 
trenér mladších žáků, Ilja Kašík a Jan Němeček – trenéři starší pří-
pravky nebo Jakub Hradil – sekretář klubu).

V aktuálním ročníku (2017/2018) má klub přihlášených celkem  
8 soutěží. Mimo mužů, kteří hrají již zmíněný Krajský přebor, máme 
celkem 7 mládežnických celků: dorost (sloučený s Bohunicemi, 
hrají pod názvem „Bohunice/Bystrc“), starší a mladší žáky, dvě star-
ší přípravky a dvě mladší přípravky (všechny čtyři přípravky hrají 
městské soutěže, jiné se v Brně u přípravek nehrají, z těchto soutěží 
se nikam nepostupuje ani nesestupuje). Minipřípravka letos vlastní 
soutěž nehraje, protože v tomto věku (roč. 2011 a mladší) považu-
jeme kvalitní tréninkový proces za důležitější nežli souboje o výsle-
dek v soutěžích. U těchto nejmenších jde zpočátku především  
o všeobecný pohybový rozvoj. Ve všech nejmladších kategoriích pro 
nás není důležitý výsledek, pro nás je důležitější výkon. Jde nám 
především o dlouhodobý rozvoj hráčů, ne o krátkodobý úspěch ve 
formě výsledku. Můžeme vyhrát, ale přitom hrát špatně, stejně tak 
můžeme po výborném výkonu prohrát. Učíme hráče řešit situace 
fotbalově, učíme je sebevědomí a odvaze, učíme je kreativitě 
a zábavě.

Přijďte i Vy mezi nás, hráči, rodiče, prarodiče, fanoušci, nadšenci… 
a zapojte se s námi do dění v klubu a společně pomozme rozvoji 
bystrcko-kníničské kopané!

Ilja Kašík

OBDOBÍ 2003–2017
V roce 2003, po devíti sezónách v divizi, slavil klub historický postup 
A-mužstva mužů do třetí nejvyšší soutěže – Moravskoslezské fot-
balové ligy (MSFL). Pod vedením trenéra Danihelky muži vyhráli 
divizi se čtyřbodovým náskokem před Třebíčí s celkovým ziskem  
70 bodů a pouhými čtyřmi porážkami. Do MSFL vlétli muži bez  
respektu, první porážku okusili až v šestém kole, a nakonec jako 
nováček obsadili skvělé 2. místo. Stejné umístění se jim podařilo 
zopakovat o dva roky později a tentokrát to i díky problémům  
klubů z vyšších soutěží znamenalo postup do druhé ligy. Pro tuto 
soutěž bylo třeba provést řadu úprav hřiště i zázemí a před zahá- 
jením ročníku tedy došlo k rozšíření budovy šaten do současné 
podoby. V druhé lize se ovšem klub ani neohřál a po roce opět  
sestoupil. V souvislosti s působením ve druhé nejvyšší soutěži je 
nutné připomenout i nechvalně proslulou sázkařskou aféru, kdy  
byli tři hráči usvědčeni z toho, že sázeli na vlastní zápasy. Bohužel 
se tak stalo i při klíčovém duelu s Vítkovicemi, který prohráli a defi-
nitivně tak ztratili šanci na záchranu v soutěži. Účast ve druhé lize 
bohužel předznamenala postupný úpadek bystrcko-kníničské ko-
pané…

V následujících dvou letech se celek umístil na 7., resp. 3. místě 
 MSFL a v roce 2010 bohužel přišel další pád – po 15. místě se muži 
vrátili do divize, kde působili další čtyři sezóny. V roce 2014 pak 
přišel poslední sestup, kdy spolu s Bohunicemi uzavírali naši muži 
divizní tabulku a od té doby hrají Krajský přebor. V přeboru patří 
Bystrc k předním týmům, zatím z toho bylo dvakrát třetí místo  
a jednou páté. Tým vede staronový trenér Libor Danihelka.

Muži B se dlouhodobě pohybovali na pomezí městského přeboru 
a 1.B třídy Jihomoravského kraje. V období, kdy A-tým hrál druhou 
ligu, byly všechny síly upnuty pouze k „áčku“ a tak ostatní týmy  
a jiný provoz byly mimo hlavní zájem. Tak také bohužel začalo chá-
trat škvárové hřiště v Kníničkách, které postupně zarostlo a nebylo 
možné jej dále používat. „Béčko“ tak v sezóně 2006/2007 muselo 
hrát své domácí zápasy na hřištích v Ořechově, resp. V Popův- 
kách a po skončení tohoto ročníku bylo z ekonomických důvodů 
zrušeno.

Starší dorost, který se dlouhodobě účastnil nejvyšší krajské sou- 
těže, v roce 2002 postoupil do Moravskoslezské dorostenecké  
divize, což je třetí nejvyšší dorostenecká soutěž. V té se většinu sezón 
pohyboval v první polovině tabulky (stejně tak i mladší dorost),  
v roce 2007 to bylo dokonce druhé místo, ale v roce 2010 přišel  
sestup. V těchto soutěžích se postupuje a sestupuje podle výsled- 
ků staršího dorostu, do nižší soutěže tedy musel i dorost mladší.  
Do divize se však podařilo vrátit už v roce 2013 a hned následující 
sezónu tým obsadil opět druhé místo. Před začátkem ročníku 
2013/2014 však došlo k jedné z největších chyb mládežnického 
fotbalu v historii klubu – dorost byl kvůli nedostatku hráčů a eko-
nomickým problémům zrušen. V současné době je dorost sloučen 
s týmem Bohunic a hraje 1. třídu Jihomoravského kraje. Obnova 
vlastního dorostu je tak pro současné vedení jedním z hlavních 
cílů, je ovšem jasné, že návrat do vyšších soutěží bude trvat 
řadu let.
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přípravy. Mužstvo prošlo podstatnou hráčskou obměnou. Celkem 
nás opustilo šest hráčů a sedm nových hráčů přišlo. V neděli 6. 8. 
2017 nás čekal poslední zápas před zahájením podzimní sezóny  
a to na hřišti Pačlavic. Jednalo se o první kolo krajského poháru a 
naše mužstvo vyhrálo 2:1 (1:1) a postoupilo. Nyní za sebou máme 
sedm kol podzimní části Krajského přeboru a naše družstvo ještě 
nebylo poraženo. A to přesto, že jsme hráli zápasy s družstvy, která 
se v loňském ročníku umístila v horních patrech tabulky. Po rozsáh-
lé obměně kádru si začínají hráči na sebe zvykat a na výsledcích je 
to vidět. Je ale stále co zlepšovat, a to zejména v obranné fázi.  
Do přípravy se již zapojili i hráči, kterým začínají na škole studijní 
povinnosti.

Bučovice – FC Dosta Bystrc – 1:2, Makiš, Ovčačík
FC Dosta Bystrc – Bohunice – 3:2, Urban, Matyska, Chyla
FC Dosta Bystrc – Mutěnice 1:0, Chyla
FC Dosta Bystrc – Bosonohy 3:3, Svoboda 2, Ovčačík
Lanžhot – FC Dosta Bystrc 1:1, Urban
FC Dosta Bystrc – Ráječko 2:1, Svoboda 2
Svratka Brno – FC Dosta Bystrc 3:3, Chyla 2, Urban

MLÁDEŽ
Během léta na našem hřišti proběhly celkem tři turnusy příměstských 
fotbalových kempů – pro starší a mladší žáky, pro starší přípravky  
a pro mladší přípravky. Družstva žáků a přípravek se pak po letní 

FOTBALOVÉ NOVINKY
Naše mládežnická základna neustále narůs-
tá, proto musíme neustále řešit tréninkové 
plochy. V současnosti máme k dispozici pou-
ze hlavní hřiště na stadionu, jinak využíváme 
okolní školy, někdy i malé hřiště při dětském 
hřišti v Kníničkách. Po velkém úsilí se nám 
podařilo technicky a majetkově vyřešit dlou-
ho zanedbávané území po bývalém škváro-
vém hřišti v Kníničkách. Většina této plochy 
je v pronájmu od ÚMČ Brno-Kníničky. Dou-
fáme, že ji již brzy budeme moci začít opět 
využívat. Cílem je plochu zatravnit a udržo-
vat tak, aby se na ní mohly připravovat naše 
mládežnické týmy. Za to, že se nám ji po-
dařilo dotáhnout do současné podoby, 
je třeba poděkovat ÚMČ Kníničky, a to 
zejména panu starostovi Žákovi.

MUŽI
Naše družstvo opět využilo hřiště v Žebětí-
ně, na kterém proběhla podstatná část letní 

přípravě opět zapojila do svých soutěží. 
Přihlášeno máme celkem 7 mládežnických 
týmů: dorost, starší a mladší žáky, dvě star-
ší přípravky a dvě mladší přípravky. Mini- 
přípravka letos vlastní soutěž nehraje, pro-
tože v tomto věku (roč. 2011 a mladší) pova-
žujeme kvalitní tréninkový proces za důle-
žitější nežli souboje o výsledek v soutěžích.  
V současné době se v klubu připravuje 
přes 120 dětí, z toho přes 20 jich je z Kní-
niček. A velmi rádi uvítáme další!

Na závěr zmiňme ještě jednu změnu, a to na 
místě sekretáře klubu – po Mgr. Jaroslavu 
Sommernitzovi, který v našem klubu dál pů- 
sobí jako správce hřiště, převzal tuto funkci 
další z našich bývalých hráčů Mgr. Jakub 
Hradil.
Sledovat dění v klubu můžete na webových 
stránkách www.fotbalbystrc.cz, stejně tak 
nás najdete i na Facebooku („FC Dosta Bys-
trc Kníničky – mládež“).

Ilja Kašík
tiskový mluvčí FC DOSTA 

BYSTRC KNÍNIČKY
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KNÍNIČSKÝ ADVENT 2017
Rok se s rokem sešel a zima opět klepe na dveře. Je čas pomalu 
myslet na vánoce a proto i my neponecháváme nic náhodě a inten-
zivně pracujeme na přípravě třetího ročníku Kníničského adventu. 
Stejně jako loni bychom pro vás rádi připravili den, kdy můžete 
hodit starosti za hlavu, oddechnout si a společně s rodinou, kama-
rády, sousedy, oslavit blížící se svátky vánoční. 
Adventní dopoledne zahájí řezbář Jaroslav Pecháček, který vytvoří 
před vašima očima motorovou pilou další dvě sochy do Kníničského 
betléma. Součástí bohatého kulturního programu budou i ukázky 
uměleckých řemesel (oblíbené foukání skleněných ozdob, kování 
železa,…), canisterapie či hudební vystoupení folkového písničkáře 
Pavla Helána a smyčcového kvarteta Shadow Quartet.

zláká vůně zabíjačkového guláše, grilovaného masa a mnoha dalších 
pochutin, které pro vás připraví vyhlášený řezník, pan Milan Žabčík, 
jehož výrobky získaly spoustu ocenění a značek kvality.
Rádi bychom oslovili Vás, naše sousedy, kteří máte šikovné tvořivé 
ručičky a chtěli byste svými výrobky potěšit i ostatní, neváhejte  
a přijďte je nabídnout na řemeslný jarmark. Přihlášku a podrobněj-
ší informace naleznete na stránkách www.kninicky.eu.
Čeká nás ještě spoustu práce s přípravami, ale pevně věříme, že vše 
zvládneme k vaší spokojenosti a už teď se těšíme na krásný den, 
který si společně s vámi užijeme. Pokud byste chtěli přiložit ruku  
k dílu a pomoci nám při stavbě tržiště či jeho následném úklidu, 
věřte, že každá pomocná ruka bude s povděkem přivítána. 

Připraveny budou zase o něco více propracované rukodělné dílnič-
ky, kde si děti budou moci vyzkoušet tvorbu výrobků s vánoční  
tématikou a potěšit tak své blízké originálními dárky. Odpoledne  
je na programu rozsvícení vánočních světel Kníniček a přivítání 
Mikuláše a jeho čertovské družiny, která se letos ještě rozrostla! 
Andělé rozdají dětem mikulášské dárečky, pokud se jim ovšem 
předtím podaří odehnat všechny ty čerty, co řinčí řetězy, chrlí oheň 
a chystají si pytle na děti.
Jako každý rok se můžete těšit na teplý punč, svařák či medovinu.  
K obědu i na večeři nemusíte odcházet do svých domovů, neboť vás 

Dobrovolníky prosíme o nahlášení na emailových adresách tajem-
nik@brno-kninicky.cz nebo istvanova@brno-kninicky.cz. Předem 
děkujeme :-)
Neváhejte a poznačte si do kalendáře den, kdy se naladíte na Váno-
ce, potkáte se sousedy a užijete si zábavný Kníničský advent! Takže 
sobota 2. prosince 2017 je tím dnem „D“. Pozvánku s podrobněj-
šími informacemi očekávejte v listopadu ve svých schránkách.

Jménem pořadatelů se na setkání těší 
Lukáš Bezděk a Lenka Ištvanová 

Fotozdroj: Jana Hlaváčková
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 
KONANÉHO 19. 6. 2017

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných 
usnesení, jako je schválení usnesení a zápisu z minulého zasedání  
a programu právě probíhajícího zasedání.

Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
– investiční záměr rekonstrukce a přístavby tělocvičny do částky 

10 mil. Kč bez DPH, příprava výběrového řízení 
– zřízení služebnosti ke služebným pozemkům v kat. území Kní- 

ničky ve vlastnictví statutárního města Brna pro umístění stavby 
„Optické propojení Dial Telecom, a.s., 2016 – napojení vysílače 
GSM Brno-Kníničky“ 

– odsvěření pozemků p.č. 797, 798, 802/2 k.ú. Kníničky ve vlastnic-
tví Statutárního města Brna a vyřízení převodu na společnost 
Lesy města Brna, a.s.

– směna pozemků p.č. 877/4, 877/7, 877/8, 894/1 (část), 896/1(část), 
896/7(část) a 896/8 k.ú. Kníničky o přibližné celkové výměře  
1400 m2 za část lesního pozemku p.č. 983/13 o celkové výměře 
cca 900 m2, dle přiloženého orientačního zákresu

– celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské části Brno-
-Kníničky za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2016 bez 
výhrad

– účetní závěrka městské části Brno-Kníničky za rok 2016 dle pro-
tokolu

– účetní závěrka za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace dle 
protokolu

– seznámení s protokolem o kontrole Odboru interního auditu  
a kontroly MMB ze dne 05.05.2017

– seznámení se zprávou kontrolního výboru za rok 2016

Během zasedání zastupitelé vzali na vědomí tyto informace:
– o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 
KONANÉHO 11. 9. 2017

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných 
usnesení, jako je schválení usnesení a zápisu z minulého zasedání  
a programu právě probíhajícího zasedání.

Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
– pořizování audio záznamu ze zasedání zastupitelstva pro účely 

pořízení zápisu. Po schválení zápisu zastupitelstvem MČ Brno- 
Kníničky bude záznam vymazán.

– návrh dopisu Magistrátu města Brna s připomínkami k návrhu 
zadání 44. souboru změn Územního plánu města Brna a návrh 
dopisu tajemníkovi města Brna se stížností na postup pracovníků 
OÚPR 

– návrh dopisu Magistrátu města Brna s připomínkami k návrhu 
zadání 45. souboru změn Územního plánu města Brna a návrh 
dopisu tajemníkovi města Brna se stížností na postup pracovníků 
OÚPR 

– oprava centrálního prvku na hřišti Dolní louky firmu Acer Wood-
way, s.r.o. v částce 75.000 Kč bez DPH

– povolení splátkového kalendáře k zaplacení nájmu užívaných 
pozemků p.č. 824 a 825 k.ú. Kníničky

– bezúplatný převod chaty č.e. 141 umístěné na parcele číslo 790 
k.ú Kníničky do majetku města Brna a doporučení jeho předání 
společnosti Lesy města Brna městem Brnem, která má v dané 
oblasti na starosti všechny pozemky

– návrh nové OZV 2017, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku 
statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmín-
ky pro spalování rostlinných materiálů ve statutárním městě  
Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015.

– návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek

– návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové ob-
vody mateřských škol a obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanoví spádové obvody základních škol

– umístění stavby, jejímž předmětem je mimo jiné budoucí dispo-
zice (služebnost) k pozemku parc. č. 3569/4 v kat. území Kníničky 
ve vlastnictví Statutárního města Brna

– provedení investičního záměru „Chodník při ulici Ondrova  
a spojnice ul. Hluboček a Ambrožova“ společnost ZEMAKO s.r.o. 
s nabídkovou cenou

– provedení investičního záměru „Nový přechod na ul. Ondrova“ 
společnost VS-Build s.r.o. s nabídkovou cenou

– uspořádání kulturní akce „Kníničský advent 2017“, jejíž součástí 
bude „Řezbářská show,“ „Rozsvícení vánočního stromu,“ „Čer- 
tovská jízda,“ „Mikuláš,“ „Vánoční jarmark,“ „Adventní koncert“  
a „Vánoční dětské dílničky“

– rozpočtové opatření č. 4/2017

Během zasedání zastupitelé vzali na vědomí tyto informace:
– o bývalém vodárenském objektu u parkoviště U Lomu, bude 

proveden kompletní rozbor vody

Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usne-
sení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.

Ing. Hana Juránková, místostarostka

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU  
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

v městské části Brno-Kníničky byl stanoven jeden volební okrsek  
č. 10001, se sídlem Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod od kaple).

V pátek 20. 10. 2017 je volební místnost otevřena  
v době 14.00–22.00 hodin.

V sobotu 21. 10. 2017 je volební místnost otevřena  
v době 8.00–14.00 hodin.
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Vážení spoluobčané, 
v šestém díle seriálu „Jména ulic“ se zastavíme u názvu ulice K Bu-
kovinám, která se rozprostírá od Rekreační k Nové a přetíná ji ulice 
U památníku a ulice U kaple. 
Brněnské ulice dostávaly svá jména už v 2. polovině 13. století.  
Jména, která se měnila v průběhu času. Nejinak to bylo u naší ulice 
K Bukovinám. Dva nejčastější důvody ke změně byly tyto: 

• Změny názvu dané jazykovou úpravou
Názvy bývaly latinské, německé a české. Názvy německé a české se 
úředně používaly až do počátku 2. poloviny 19. století, poté až do 
roku 1918 toliko německé s možným, ale neoficiálním českým pře-
kladem, v letech 1919–1939 byly názvy úředně české s neoficiálním 
překladem do němčiny, v letech 1939–1945 pak zásadně německo-

-české a v místech s převahou německého obyvatelstva jenom ně-
mecké s neoficiální českou verzí. Od roku 1945 jsou názvy ulic v Brně 
úředně jenom české.

• Změny názvu ulic poplatné době
K prvnímu většímu přejmenování ulic v Brně došlo po roce 1918, kdy 
osobnosti dříve spjaté s habsburskou monarchií nahradily osobnos-
ti dle idejí I. republiky.
K dalším změnám pak došlo v roce 1939, 1945, v letech 1948–1950, 
1967–1968 a konečně v 90. letech 20. století. 
Ani ulice K Bukovinám nezůstala ušetřená změn.

1. Vznik ulice v nových Kníničkách je datován k 17. 3. 1939. Podle 
sociálního složení původního obyvatelstva dostává ulice jméno 

JMÉNA ULIC – K BUKOVINÁM A VARIANTY  
JEJÍHO POJMENOVÁNÍ V PRŮBĚHU ČASU

kterým hlasování přes internet nevyhovuje, je připravena možnost 
hlasovat osobně, a to 14. listopadu od 10.00 do 20.00 hodin v knihov-
ně Jiřího Mahena na Kobližné.
Od 15. října budete moci vidět na náměstí Svobody výstavu všech 
realizovatelných projektů, abyste se mohli s projekty seznámit  
a vybrat si svého favorita pro hlasování.

Petra Marciniszyn
koordinátor participace obyvatel

Odbor rozpočtu a financování Magistrát města Brna

Dáme na vás, to je brněnský participativní rozpočet.
V listopadu jde úvodní ročník do finále. Brňané si sami v hlasování 
zvolí, které navržené projekty město Brno zrealizuje.
24. října proběhne od 17.30 hodin v zasedacím sále zastupitelstva 
města Brna na Dominikánském náměstí veřejné zvažování, na kterém 
budete moci ocenit tři projekty, které pro finálové hlasování získají 
výhodnější pozici. Na toto setkání jste srdečně zváni.
Samotné finálové hlasování občanů Brna o projektech bude probíhat 
od 1. do 22. listopadu na stránkách damenavas.brno.cz, a pro ty, 

LISTOPADOVÉ FINÁLE PRVNÍHO ROČNÍKU „DÁME NA VÁS“ SE POMALU BLÍŽÍ

ARBEITERGASSE – DĚLNICKÁ.  
V té době nesou stejné jméno 
ještě další dvě ulice dnešního 
Brna, jedna v Komíně a druhá  
v Zábrdovicích. 
2. DĚLNICKÁ k 10. 5. 1945 
3. PROLETÁŘSKÁ k 28. 12. 1960  
4. K BUKOVINÁM k 29. 8. 1991 
– podle směru ulice k lesu zvané-
mu Bukoviny.

Mapa katastru z doby starých Kní-
niček poskytuje pěkný přehled 
tehdejších názvů, které jsou i na-
dále součástí dnešního života. 
Bukoviny dnes pohodlně projde-
me po cestě od výukové včelnice 
k parkovišti u Sokoláku. V pravém 
dolním rohu mapy jsou i tehdější 
Dolní louky, dnes malá čtvrt no-
vostaveb a sportovní areál Kní- 
niček.

ÚMČ Brno-Kníničky
Zdroj: Internetová encyklo- 

pedie dějin města Brna
mapa – pamětní kniha  

z webových stránek obce
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REKONSTRUKCE VN, NN, DTS 
Vážení občané,
mnozí z Vás v poslední době obdrželi poštou „Žádost o souhlas se 
stavbou, schválení, podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene“ a/nebo „Žádost o stanovisko (vyjádření) k vydání 
územního rozhodnutí a realizaci stavby“ či jiný dokument, zaslaný 
společnosti PROSIG, s.r.o., IČ 27685314, se sídlem Hviezdoslavova 
1359/53, 627 00 Brno, která tyto úkony činí jménem spol. E.ON Distri-
buce, a.s., jakožto investora výše uvedené investiční akce.
S ohledem na vaše dotazy, připomínky a nejasnosti, týkající se této 
akce, jsem svolal na 4. září schůzku v místní tělocvičně. 

Vaše dotazy se týkaly zejména:
• Jak a kudy budou napojeny nové přípojky NN do nemovitosti?
• Jak se bude následně opravovat fasáda domu?
• Kde bude umístěn nový rozvaděč s elektroměrem?
• Bude zachován kabelový rozvod televize, který vede po sloupech 
NN?
Z jednání vyplynulo, že rozvaděč s novým umístěním elektroměru 
bude umístěn na hranici pozemků, u většiny domů se tedy jedná  

o jeho osazení přímo u plotu při chodníku. Přípojky budou násled-
ně realizovány přes předzahrádku do nemovitosti nejkratší trasou, 
která bude odsouhlasena s vlastníkem domu, tak aby došlo k co 
nejmenšímu zásahu do nemovitosti. Práce na nové přípojce budou 
v plné výši hrazeny ze strany společnosti EON. 
Dále budou na některých místech realizovány nové kioskové trans-
formátorové stanice a staré sloupy s transformátory VN budou od-
straněny. 
Kabelová televize bude zachována a stávající nadzemní vedení bude 
umístěno do země spolu s dalšími chráničkami, které pak mohou 
být použity pro rozvod internetu. 
Samotná realizace stavby je naplánována na roky 2019-2020 a bude 
probíhat v několika etapách.
Někteří občané se rozhodli dát svůj souhlas zástupcům společnos-
ti E.ON Distribuce, a.s. přímo na schůzce. Ti, kteří ještě nebyli roz-
hodnuti, si na místě dohodli schůzku s projektanty, aby dořešili 
svoji přípojku přímo na místě svého domu. 
Děkuji za hojnou účast a doufám, že Vám setkání pomohlo najít 
odpovědi na Vaše dotazy a případně se rozhodnout.
 

Bc. Martin Žák, starosta

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2017
Naše městská část pořádala v sobotu 23. září dobrovolný dopoled-
ní úklid obce s názvem „Krásné Kníničky“. V rámci podzimního  
celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme  
v Kníničkách odstranili dvě černé skládky nad cvičákem a nasbírali 
přes 20 pytlů nejrůznějšího odpadu po cestě na Sokolák, od Lva ke 
školce, na Rekreační a okolo silnice a panelky k lávce. Pro některé  
z nás je namáhavé odnést prázdnou plastovou láhev nebo plechov-
ku do popelnice nebo ji v přírodě prozatím strčit do tašky. Naštěstí 
se našlo několik kníničských dobrovolníků, kteří se rozhodli připojit 
k akci a posbírat odpadky za lidi, kteří nemají vztah ke krásnému 
okolnímu prostředí. 
Tímto bychom chtěli dobrovolníkům ještě jednou mnohokrát po-
děkovat, že to i přes nepřízeň počasí nevzdali a ochotně se zapojili. 
Pevně věříme, že nízký počet dobrovolníků byl způsoben spíše 
špatným termínem, než neochotou pomoci dobré věci, a proto se  
i na jaře k této celorepublikové akci opět připojíme.

Těšíme se, že dobrovolníků bude příští rok víc a odpadu méně!

Za organizátory 
Lenka Ištvanová a Lukáš Bezděk
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PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
4. listopadu, v devět hodin přivítáme v zasedací místnosti v krčku nově 
narozené kníničské občánky.
Slavnostní vítání doprovodí kulturní vystoupení dětí z naší mateřské školky Studán-
ka. Pro rodiče a děti jsme připravili drobné upomínkové předměty a dárky. 
Prozatím máme nahlášeno 5 dětí. Prosím rodiče, kteří mají o vítání zájem a zatím 
se nenahlásili, aby tak učinili co nejdříve. E-mail se jménem dítěte, rodným listem 
a kontaktem na rodiče zašlete prosím na adresu starosta@brno-kninicky.cz. 
Předem děkuji.

Martin Žák, starosta

JAKÝ BUDE? 
Prázdniny utekly jako voda a nám ve Studánce začíná nový školní rok. 
Jaký bude? Náročný? ... spokojený? ... veselý? ...

Dobrému pozorovateli mnohé prozradí přiložená fotografie většiny 
studánkových dětí.

Takže znovu – jaký bude – náročný? Asi ano. 
Podíváte-li se na fotografii, uvidíte, že je tam naprostá většina ma-
linkých dětí – letos máme 7 dětí netříletých, pouze 12 předškoláků, 
zbytek dětí – 43 je tří až čtyřletých.

Bude spokojený? – určitě ano, je teprve začátek září – a podívejte! 
– většina dětí se usmívá a nekutálí se ani jedna slzička!!!!
Spokojeně se – alespoň zatím – tváří i paní učitelky – a ví proč! od 
září mají ve dvou třídách asistentky, které jsou velkou dopomocí ...

A veselý? – bezpochyby, ... kdopak by se nepousmál nad výroky dětí ...

Např. Na otázku, „proč chodí děti do školky?“ se ozývaly odpovědi:
– abychom se doma nenudili ...
– aby mohly mamky a taťkové pracovat ...

A co teprve dětské perličky:
– maminka už je na cestě, nemusíš tak rychle plakat ...
– ale já ještě neumím kreslit člověky ...
– dědeček a babička už jsou oba ve východu (myšleno v důchodu)
– já mám na chatě kamaráda, který mluví rakušansky ...
– paní učitelko, dneska je včera? ...

Zní to všechno vcelku optimisticky – ano, je teprve začátek školního 
roku ...
Všichni ve Studánce si uvědomujeme, že záleží především na nás, 
jaký si ten společný studánkový život uděláme.

Jana ZROSTOVÁ, ředitelka MŠ STUDÁNKA
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CO NOVÉHO U TOM ROKYTNÁ 409?
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI ANEB 
BAVÍME SE A ZOCELUJEME SE!

Prázdniny proběhly ve znamení různých táborů, ať stanového nebo 
příměstských. Děti s námi zažily nevšední zážitky. Naše tábořiště se 
pro letošek změnilo ve Stínadla a z dětí se stali Vontové, kteří si 
dokázali ubránit svá Stínadelská tajemství proti Druhostraníkům.
Na příměstském táboře jsme absolvovali dvoudenní výjezd na lodích 
po zámecké Dyji. A již tradičně jsme na kolech jeli brody Bílého 
potoka. Při čemž bych ráda dodatečně poděkovala panu starostovi 
M. Žákovi za pomoc s převozem kol.
Prázdniny jsme tradičně zakončili vandrem. Tentokrát jsme se pro-
jeli napříč Českou republikou až do Česko-saského Švýcarska.  
Vandr to byl krásný, ale také dost náročný, během pěti dnů jsme ušli 
95 km. Naše děti jen tak něco nezdolá.
A do nového školního roku na plný plyn!

A tak jsme se zaregistrovali a pak už to frčí jako na drátkách. Obdr-
žíme balík, poskládáme pokladničky a vyrazíme do ulic. Letos jsme 
nemohli dělat sbírku na školách a tak děti chodily po Kníničkách  
a Bystrci. Vesměs se setkaly s pozitivními reakcemi.
Děkujeme všem, kteří jste byli tak laskaví a děti neodmítli. Přispěli 
jste tím do celkové částky 19 794 Kč, kterou jsme vybrali.

VÍTĚZÍME – MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 
TURISTICKÝCH ZÁVODŮ

A jen co jsme vysvlékli „Světluščí“ trička, oblékli si někteří z nás dres 
s Českým lvem. Přesněji řečeno dvě dívky z našeho oddílu reprezen-
tovaly ČR v turistickém závodě. A to Alena Fojtíčková a Veronika 
Böhmová. Závod se konal 15. 9. v Bílovci a Alenka opět potvrdila 
svoji převahu a získala zlatou medaili v kategorii mladší žákyně.

POMÁHÁME SVÍTIT SE SVĚTLUŠKOU
 
Mnozí z vás jistě postřehli, že ve dnech 13.-14.9. proběhla v naší obci 
sbírka na pomoc nadaci Světluška. Této akce jsme se účastnili vý-
slovně na přání našich dětí, které pomáhaly již loni a letos chtěly 
znovu.

POŘÁD V JEDNOM KOLE

Máme za sebou minivýlet do naši Brněnské ZOO.
V neděli 1.10. nás čeká první kolo turistických závodů v Lískovci.
Připravujeme zájezd pro všechny členy oddílu a jejich rodiny. 
Děti se mohou těšit na podzimní prázdniny mezi zvířátky. 
Zkrátka, je toho mnoho a mnoho, včetně naší tradiční listopadové 
akce, které se mohou zúčastnit i vaše děti a tou je STRAŠIDÝLKOVÁ 
CESTA. 

TOM Rokytná 409 Brno
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MEZINÁRODNÍ SVÁTEK SENIORŮ
připadá na 1. října. U nás je zatím méně známý, ale ve většině 
zemí světa si jej lidé připomínají již od roku 1998. 
V Brně se Svátek seniorů uskutečnil již po sedmé. Hlavními hvězda-
mi na Zelném trhu byl Stanislav Hložek, Jiří Helekal, taneční skupina 
Druhý dech a národopisný soubor Líšňáček. Vernisáž Fotosoutěže 
Senior Pas gradovala vyhlášením vítězů. 
V doprovodném programu se představily různé seniorské organiza-
ce, Knihovna Jiřího Mahena, Chytrá lékárna, Wellness Infinit a mno-
ho dalších. Senioři si mohli nechat změřit BMI (Body Mass Index - 
index tělesné hmotnosti), mohli si nechat vyšetřit zrak, přeměřit 
krevní tlak, odreagovat se ve výtvarné dílně nebo IQ zóně. 
Následující den promítalo kino Scala český film Jana Svěráka „Po 
strništi bos“ za sníženou cenu 50 Kč.
ZOO také nezůstala pozadu, vstupenku za deset korun obohatila jíz- 
dou vláčkem zdarma a především speciálním komentovaným krmením.
Cílem oslav bylo vyjádřit seniorům náš vděk a úctu a poděkovat 
jim za jejich lásku, celoživotní péči a práci. 
Úřad městské části Brno-Kníničky vyjadřuje svůj vztah k se- 
niorům trvale a po celý rok. 

Za zpravodajskou radu Irena Bubeníková

PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELSTVU 
jménem seniorek, které se již šestým rokem scházíme. Děkujeme 
zastupitelstvu, že na nás dříve narozené nezapomnělo.
Již třetím rokem je nám umožněno absolvovat 1x týdně zdravotní 
cvičení, poslední 2 roky pod vedením akreditované cvičitelky  
paní Hany Jelínkové. My víme, že kdo se hýbe, chodí, tak ještě je. 
Snažíme se být co nejdéle samostatné, soběstačné a nezávislé na 
péči druhých, která v budoucnu bude asi nezbytná.
Radost, osvěžení, potěšení i poučení nám dělá kulturní pro-
gram, který zajišťuje naše vedoucí klubu seniorů paní Danuše 
Dundáčková. Posuďte, kolik jsme mohly absolvovat divadelních 
představení, vycházek, exkurzí. Nejde jen o finance, i když v našem 
případě také, ale především, že se můžeme účastnit. Těžko si lze 
představit, že jedna až dvě staré paní se vracejí z večerního diva- 
delního představení samy samotinké. Ve skupině se čeká na posled-
ní autobusový spoj odvážněji. Myslím, že poděkování zaslouží  
i péče o naše okolí a životní prostředí. Sběr a svoz bioodpadu  
z naší městské části byl dobrým počinem. Je vyřešen problém „Kam 
s ním“. 
Určitě je více činností, za které si naše městská část zaslouží 
poděkování, nelze vše dobré brát jako samozřejmost a tak 
ještě jednou díky.

Za seniorky Marta Ugwitzová

AKTUALITY KNÍNIČSKÉHO 
SENIORKLUBU
Vážení a milí senioři, v klubovně v krčku se scházíme každý první 
čtvrtek v měsíci, vždy v 10 hodin, tj. 5.10., 2.11., 7.12., 4.1., 1.2., 1.3., 
5.4., 3.5., 7.6. 
Druhé setkání v měsíci probíhá již mimo klubovnu. Můžeme být na 
výletě nebo si užívat kultury, podle toho, jaký program si vybereme. 
Naše nejbližší akce:
10. 10. 2017: Mahenovo divadlo, balet Spící krasavice
13. 10. 2017: vycházka po brněnských památkách s odborným vý- 
kladem paní PhDr. Hockeové (kostel sv. Jakuba, pomník Jošta 
Moravského, Moravská galerie – expozice Pohled Medusy)
4. 11. 2017: Reduta, opera Kouzelná flétna – přenos z Metropolitní 
opery v New Yorku
Nové členy srdečně vítáme. Neváhejte, program máme bohatý :-)
Těším se na Vás všechny! 

Danuše Dundáčková, vedoucí Seniorklubu

CVIČENÍ PRO SENIORY
Milé dámy (a pánové), bezplatné cvičení pro seniory pokračuje 
ve školním roce 2017/2018 každé úterý od 9.00 do 10.00 hodin 
v tělocvičně, ul. Ondrova 25

Přijďte si protáhnout a posílit 
tělíčka a nasbírat novou ener-
gii.

Srdečně Vás zve 
Úřad městské části Kníničky

a těší se na Vás lektorka 
Hanka Jelínková

PŘIJĎTE SI POŠESTÉ PINKNOUT ŠESTÝ BADMINTON KNÍNIČKY OPEN
Pod záštitou MČ Brno – Kníničky se dne 28. 10. 2017 se bude konat již 6. turnaj 
v badmintonu ve smíšené čtyřhře. Turnaj bude probíhat v tělocvičně v Kníničkách. 
Termín přihlášení – do 26. 10. 2017. Registrace – 28. 10. 2017 v 8.30 hodin na místě 
Kontaktní osoba – Hana Juránková, 776 099 619. Přihlášky s kontaktem na Vás posílejte na mail: 
hanajuranek @volny.cz, nebo do poštovní schránky – Juránkovi, K Bukovinám 17, Kníničky.
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GULÁŠ JAKO OD BABIČKY
V sobotu 16. 9. 2017 proběhl na Dolních Loukách v Kníničkách už 7. ročník soutěže ve vaření 
hovězího guláše na otevřeném ohni. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili ať už jako 
soutěžící nebo hodnotící návštěvníci. Počasí totiž mimořádně nepřálo a propršela téměř celá 
sobota. Na dobrou náladu všech zúčastněných to ale nemělo vliv. Atmosféra – výborná,  
guláše – výborné, pivko – výborné, účast – výborná. Po velmi vyrovnaném boji nakonec  
1. místo obsadili Tomáš Hrdlička, Honza Urbančík, Jan Tobek, 2. místo – přespolní – Tomáš 
Vymazal, Šimon Vymazal, Bořivoj Konečný, 3. místo Honza Keprt, Petr Krejčí, Martin Hladík. 
Ale zvítězili všichni, kdo přišli. 

Mirka Keprtová

PŘÍRODA ZA HUMNY S MARTINEM 
A ONDŘEJEM PELÁNKOVÝMI
Vážení a milí sousedé, přinášíme Vám šesté a předposlední 
pokračování tohoto poutavého seriálu. 

Na svých procházkách mě, mloka skvrnitého, můžete ještě spatřit! 
Na přelomu října a listopadu se však schovám před zimním počasím 
do podzemí, kde je stálejší a vyšší teplota. 
Jsem aktivní především v noci a za soumraku, ale za deštivých nebo 
vlhkých dnů vylézám ze svých úkrytů i přes den. Pokud svítí slunce, 
ukryji se pod listy, kameny, pod kmeny stromů a pod větve nebo 
zalezu do děr v zemi, abych se ochránil před přímým sluníčkem. 
Obývám výhradně vlhké lesní lokality, louky nebo pole a jsem cha-
rakteristický svým pomalým pohybem.
Co ještě dodat? Dospělý našinec je dlouhý 18–28 cm. Velikost i zbar-
vení se výrazně mění podle poddruhů, nejčastěji jsme černí se žlu-
tými skvrnami nebo pruhy. Toto barevné skvrnění má varovnou  
a odrazující funkci.
Na svou obranu používám jed, který pro člověka není příliš nebez-
pečný. Pokud se však dostane např. do očí, způsobuje silné pálení. 
Menším živočichům, kteří se mě snaží napadnout, může můj jed 
způsobit silné svalové křeče a obtížnější dýchání, ve větším množství 
pak může takového živočicha i zabít. Díky této schopnosti nemám 
téměř žádného přirozeného nepřítele, největším nebezpečím jsi 
pro mě ty, člověk, ostatně jako vždy a všude.
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Mojí potravou jsou nejčastěji malí až středně velcí bezobratlí – žíža-
ly, stonožky, drobný hmyz, pavouci, červi a slimáci.
V přírodě se dožívám průměrně 20 let, v zajetí až 50. Jsem však silně 
ohrožený druh a můj odchyt je v přírodě zakázán. Nesvědčí mi lidská 
činnost, vzestup automobilismu a ničení a znečišťování přírodních 
vodních toků, jezírek a studánek. 

Červenka obecná, pták roku 2016. 
Tento něžný rváč je velký asi jako vrabec domácí a patří mezi 15 zdejších 
nejběžnějších ptáků. 
Obecně se odhaduje, že na světě zahyne jedna miliarda ptáků ročně 
po nárazu do skleněných ploch, o každý metr čtvereční se tedy 
ročně zabije zhruba jeden pták. I července hrozí obrovské nebez-
pečí nárazu do velkých prosklených ploch a prosklené zastávky jsou 
pro ni smrtelnou pastí. Přesto červenek přibývá. Vermouzek to 
vysvětluje obrovskou nadprodukcí potomstva.

Těžko odolat a nezveřejnit tento krásný noční snímek puštíka obec-
ného. Tato odvážná a věrná sova je pro naše čtenáře už takové 
„opáčko“ a proto neváhejme zodpovědět si pár otázek. 
• Najdeme ji v české pohádce Tři oříšky pro Popelku?
• Je samice větší než samec?
• Je samice v době hnízdění nebezpečná i pro člověka?
• Trpí nedostatkem starých stromů s dutinami k hnízdění?
• Je vhodné připravit puštíkovi na zahradě budku?
Pokud jste odpověděli 5x ano, pak Vám srdečně gratulujeme! Pokud 
ne, nahlédněte do zpravodaje z října 2016 :)

Milí sousedé, i v novém roce Vám chceme přinášet záběry z naší 
přírody za humny, pokusíme se však věnovat jiné fauně a flóře. Jistě 
najdeme mezi námi nadšené bylinkářky a zdatné houbaře. Jste to 
zrovna Vy? Zajímá Vás jiné téma a máte tip, o čem byste rádi četli? 
Vaše názory napište bez obav na známou adresu zpravodaj@brno- 
-kninicky.cz
Tradičně děkujeme pánům Martinovi a Ondřeji Pelánkovým. Jejich 
fotografie ve vysoké kvalitě jsou nádherné a pořídit je ve volné 
přírodě bylo jistě náročné na čas, fototechniku i pohodlí.

Úřad městské části Brno-Kníničky
Zdroj: 
http://zpravy.idnes.cz/ptak-roku-ornitologove-cervenka-obecna
https://cs.wikipedia.org/wiki/

Červenky sice vypadají něžně, ale jsou to velcí rváči. Každý desá-
tý dospělý jedinec končí svůj život na následky souboje, které nejsou 
jen výsadou samců. Červenka má své vlastní teritorium, které si brání 
před všemi příslušníky svého druhu a často i před ostatními ptáky.
Má kulovité tělo, dlouhý ocas a končetiny, krátká křídla a zašpičatělý 
zobák. Svrchu je světle hnědá, zespodu modrošedá a bílá, oči a zobák 
jsou černé, končetiny šedé. Na hrdle a obličeji má nápadnou oranžo- 
vočervenou náprsenku. Podle anglické pověsti pochází tato 
skvrna od Kristovy krve a získala ji, když mu na kříži zpívala do ucha 
utěšující píseň. 
Celoročně žije samotářsky, v lesích, parcích nebo v zahradách, často 
i ve městech a ve vyšších nadmořských výškách. Vyhledává křoviny 
a živé ploty. Ráda poskakuje po zemi a pocukává ocáskem a křídly. 
Díky její hojnosti často slyšíme její krátké, stále opakované „tik“, nebo 
varovné „cií“ nebo „cik. Zpěv je složený z poměrně dlouhých, velice 
zvučných a různorodých melodií. Hlasy většiny ptáků se můžete 
naučit rozeznávat i v pohodlí domova: http://www.nasiptaci.info. 
Červenka se živí se drobným hmyzem a jeho larvami, členovci nebo 
pavoukovci, na podzim i plody bezu nebo tisu. Ráda přilétává na 
zorané pole nebo se drží v blízkosti divokých prasat, kde sezobá-
vá vyorané živočichy. Ona sama je často potravou sokolů, orlů, 
káňat, kun nebo lasic. V přírodě se průměrně dožívá jednoho roku, 
přesto byl nejvyšší naměřený věk 12 let. Začátkem našeho tisíciletí 
hnízdil v Česku až 1 milion párů. 



rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

rubrika

strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničkystrana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

říjen 2017

strana 15 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

CO TO VLASTNĚ JE, TEN SM SYSTÉM?
V dnešní době stále častěji slýcháme: „chodím na SM Systém, cvičím 
SM Systém, doktor mi doporučil SM Systém, SM Systém mi pomohl 
od bolesti zad…. atd.“
Když jsem svému kamarádovi řekla, že cvičím SM systém, se tento 
začal potutelně usmívat, prohlížet si mě a pak odpověděl: „hmm, 
tak na to SM bych se i objednal, kdy máš čas?“ a „řehnil“ se u toho 
jako malé dítě. :-)
Každý si pod slovním spojením „SM Systém“ může představit něco 
jiného, což je jeden z důvodů proč jsem se rozhodla tento příspěvek 
napsat. Každopádně, zkratka SM neznamená „sado maso“ ani nic 
podobného, ale je to zkratka SPIRÁLNÍ MOBILIZACE nebo i SPI- 
RÁLNÍ STABILIZACE a MOBILIZACE páteře.
Spirální mobilizace je účinné cvičení pro aktivaci svalů, které tvoří 
svalový korzet našeho těla. Svaly celého těla jsou vzájemně propo-
jené do svalových řetězců, respektive spirál, které obtáčí naše tělo 
a pomáhají nám ho stabilizovat, protahovat ho směrem vzhůru, 
zapojit šikmé břišní svaly, relaxovat svaly podél páteře a odlehčit 
tím tlak na naše klouby, obratle, ploténky a nervy a odstranit tak 
bolesti, brnění končetin, výhřezy plotének apod.
Cvičení SM Systému pro začátečníky obsahuje sestavu 11-ti základ-
ních cviků v různých modifikacích a stupních obtížnosti, které se 
cvičí za pomocí pružného lana (podobného stahovacím gumám  
do auta, jen tato speciální lana mají jiné pnutí), pro toto cvičení 

Ideální je naučit se SM Systém s pomocí instruktora či fyziotera- 
peuta, poté cvičit 15–20 minut denně doma a 1x týdně navštěvovat 
skupinovou lekci pod vedením lektora, který překontroluje, zda 
cvičíte správně, případně vás v pozici srovná. Chcete-li se SM Systém 
naučit, doporučuji přihlásit se na skupinové či individuální lekce. 

Mgr. Hana Jelínková, MBA

Mgr. Hana Jelínková     
tel: 605 104 913 

www.Aura-Studio.cz 

MASÁŽE ◦ BAŇKOVÁNÍ ◦ ČÍNSKÁ MEDICÍNA ◦ TERAPIE  
  DOPORUČENÍ CVIČENÍ K ODSTRANĚNÍ DYSBALANCÍ  

TERMOMASÁŽNÍ LEHÁTKO ◦ MAGNETOTERAPIE   
KINEZIOTAPING ◦ UŠNÍ A TĚLOVÉ SVÍCE    

    

DÁRKOVÉ POUKAZY DLE PŘÁNÍ A DOHODY (i na cvičení) 
AURA STUDIO, Ondrova 12, Kníničky  +420 605 104 913  

Objednávky telefonicky/ sms/ e-mailem              
www.Aura-Studio.cz                             

školní rok 2017/2018 

CVIČENÍ JÓGY  
Kníničky, Ondrova 25 (tělocvična)  
Středa   19:00 - 20:00  JÓGA ENERGY 

 

SM SYSTÉM KURZ  
Bystrc, Fleischnerova 1a (zrcadlový sál) 
Pondělí  18:30 - 19:30 (od 6.11.2017)      

specificky navržené balanční podložky 
a hůlek. Autorem metody je MUDr. Smí-
šek, který tuto metodu dlouhá léta  
doplňoval, praktikuje ji přes 30 let ne-
jen on, ale i jeho dcery, taktéž lékařky 
a úspěšně s ní léčí – dle mnoha jiných 
lékařů a rehabilitačních pracovníků 
„nevyléčitelné“ problémy páteře.
Tato metoda je velice účinná i u dětí, 
kterým byla např. diagnostikována sko-
lióza.
Metoda je vhodná pro všechny, kteří 
potřebují zlepšit držení těla, pro děti  
a mládež s vadným držením těla (též 
jako prevence), pro sportovce ke kom-
penzaci jednostranného svalového za- 
tížení, pro osoby, které chtějí odstranit 
své bolesti zad (bederní, hrudní i krční 
páteře), k léčbě skoliózy i výhřezu me-
ziobratlové ploténky, bolestí hrudní 
páteře, diastázy, poruch chůze apod., 
ale např. také jako rehabilitační meto- 
da po endoprotéze kyčelního či ko- 
lenního kloubu.
SM Systém ovšem neudělá nic za vás. 
Chcete-li mít zdravou páteř, klouby, 
tělo a jste ochotní denně cvičit 15–20 
minut, tedy i zakoupit si potřebné vy-
bavení (cena cca 1500 Kč) výsledky se 
dostaví a vy si tak můžete pomoci od 
různých svalových dysbalancí, zkráce-
ných šlach, svalů, zbavit se bolesti zad 
či hlavy, špatného držení těla, vboče-
ného palce, ploché nohy, spadlé nož- 
ní klenby, a jak již bylo uvedeno výše,  
i vyhřezlé ploténky.
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JAK SEM BÉKAL TUHÁČKŮM
Před pár járama ste mohli v bedně v pořadu Mr. GS zgómnót můj 
simultánní překlad funusu do hantecu. Fčil vám hóknu do placu, jak 
sem se v tem oboru vyučil.
Je už to víc jak pětka jařin, kdy mně hodil drát kamoš muzikant 
Venca a nahlásil, že hrne hrát se svó grupó do palerma ve Švajcu  
a že mi tady po sobě přepustí špica kšeft. Mázl jsem mu dotazník, 
co to je za betelné špilařské tympl, ale von si se mnó dal scuka, že 
to musím zgómnót na vlastní augle.
Druhé den mě vyzved napakované aparátem v pravý poledne s tem, 
že valíme na kšeft do Vanglu na půl druhó. Trochu divné čas na 
startovačku spářky, gómal sem, ale držel sem pec.
Ale to, co potem přišlo, mně těžce vzalo luft. Zahamovali sme na 
Vangláckým krchově a kema začal dekovat apec do obřadní síně, 
kde už házel na ponku záda nějaké tuháček v dubovým spacáku. 
Pozůstalí vtrukli dovnitř a Venca začal vařit a békat névětší pecku 
funusový hitpošky Zarumpluj mi zoncno z goldny. Byl sem těžce 
šoking, když celé špíl končil zonkó Morava, betelná hróda.
A tak sem po kamošovi zdědil tympl funusovýho špílařa pro jednu 
okresní pohřební službu. Teda, byl sem náhradník po hlavním bosso-
vi, keré učil na lidušce a ne vždy mu špíl pro tuháča zapad do rozvr-
hu. Normoš za něho zaskakovala nějaká koc, ale ta zrovna nedávno 
hrnula tlačit kindoša, tak měla včil dva járy mateřskó dovolenó, 
neboli mutrový leháro.
Tak sem na tem začal bóchat. Musel sem radikálně rozšířit repec 
skoro vo dvě kila chmurkovéch válů, jako třeba Mávačku hážu, ka-
moši mí betelný, U futer do nabála nebo U Tebe, Velké kilošu.
A hraní a békání zdaleka nebylo fšecko. Havrani, kerý mě hajcovali 
a fšecko organizovali, byli dvě manželský dvojice. Gómete, jaké 
kvicht má holcnová šolna s tuháčem uvnitř a ještě k temu na márách? 
To prostě ty kocny kolikrát s borcama nebyly štond zmáknót. Tak 
sem většinó ze startu šlusový mávačky helfnul havranům s dubálem 
a s věncama, pak rozdělat klapky, zavařit, békačka a nabrat pilu na 
domášov.
Rozhodně to nebyl žádné laláč a lochec už vůbec ne. Kolikrát mi  
u teho fest hrnula salcna do auglí. To když hodil lajvce mávačku 
nějaké mladé bořík, kocna nebo kindoš.
Starý medvědi mně vysadili přezdívku Louka, podle bijáku Kolja. 
Některý muzikanti mi hlásili, že by na to neměli nerva, ale já jim na 
to hóknul do placu, že je to jak normoš špíl v palermu, jen se tam  
u teho tolik nekoluje.
Přes den sem vařil po krchovech a večer po šantánech. Stařka, kerá 
byla teho času s naším šropem na mutrovým leháru, už začínala 
chmuřit. „Furt jen jezdíš békat lidem po celý hródě a já su věčně 
zamachlovaná na kéru na singlovku. Gdy mě někdy vemeš s sebó 
někam, kde se hraje?“ murovala. Tak sem ji jednó, aby neřekla, že su 
nelida, taky vzal na špíl. Gómu, že to bylo na kremačku na kopcu ve 
štatlu. Móc špicové funusové vál!
A nějaký storky? Hóknu Vám do placu dvě. Jednó sem mázl šéfha-
vranovi dotazník, jestli tam taky majó lednicu na tuháčky. Von, že 
jako jo, abych šel s nim hodit čučku. Myslel sem, že mi ukáže prázd-
nó cimru, tak sem tam klíďo vtrukl. Dyž bliknul vypínačem, málem 
se mi z teho zahamovala hercna. V cimře těžké hustopeč, v regálech 
obsazeno a kema v klídku hlásí: „Jejda, tady týhle oldmutře se zase 
krótijó kolky“ a začal jí je láskyplně rovnat. Pak vytáhl z kapsáře 
honihár a sósedovi v jiným dubovým spacáku ubóchl novodur pře-
hazovačku na glocně, pré aby mu to lepší seklo.
Jednó sem vo pauze mezi obřadama neměl žádnó fachu, tak sem 
mózoval po kremačce. Bylo to v zimě, nefajrovali, takže tam byl 
kosigyn jak sviňa. Měl sem na sobě naraženó zmijovku a mantl až 

na zem a měl sem ranu jako rolař bez domášova. Zgóml sem vzadu 
na chodbě nějaké závěs, tak sem ho vodrhnul a vpadl do krpatý 
cimry a v tu ranu zařval na plné vál! Zbléskl sem tam totiž v otevře-
ným dubálu házet záda nějakýho boříka. Pasovka byla, že těsně 
vedle mě byl velké fenstr a za něm asi dvacet pozůstaléch, kerý šli 
původně hodit šlusovó čučku na raskena a fčil je z rozjímání vyděsil 
ňáké magor s šílenó micnó na řepě...

Honza Hlaváček
Slovíčka 
držel sem pec – mlčel jsem
dva járy mutrový leháro – dvouletá mateřská dovolená
fenstr – okno
gómete, jaké kvicht má holcnová šolna s tuháčem uvnitř – víte, kolik 
váží rakev se zesnulým
házel na ponku záda nějaké tuháček v dubovým spacáku – ležel na 
katafalku nebožtík v rakvi
helfnul havranům s dubálem – pomohl pohřebákům s rakví
hodit čučku – podívat se
honihár – hřeben
hrnula salcna do auglí – stouply slzy do očí
hrnula tlačit kindoša – šla rodit
chmurkový vály – smuteční písně
kremačka na kopcu ve štatlu - krematorium v Bohunicích
Mávačku hážu, kamoši mí betelný – Loučím se s vámi, mojí věrní 
kamarádi
mně vzalo luft – vzalo mně dech
Morava, betelná hróda – Morava, krásná zem
na vlastní augle – na vlastní oči
nabrat pilu na domášov – jet domů
nefajrovali, byl tam kosigyn – netopili, byla tam zima
nekoluje – netančí
oldmutře se zase krótijó kolky – babičce se zase kroutí prsty
palermo – hospoda, lokál
rolař bez domášova – nádražní bezdomovec
startovačka spářky – začátek mejdanu
starý medvědi – rodiče
s micnó na řepě – s čepicí na hlavě
šéfhavran – vedoucí pohřebáků
šlusová čučka na raskena – poslední pohled na staříka 
šlusová mávačka – poslední rozloučení, pohřeb
špíl pro tuháča – hraní mrtvému
špilařské tympl – hráčské místo, flek
Švajc – Švýcarsko
tympl funusovýho špílařa – místo pohřebního hráče
U futer do nabála – U nebeských bran
U Tebe, Velké kilošu – Blíž k Tobě, Bože můj
ubóchl novodur přehazovačku na glocně – učesal pěšinku na hlavě
v cimře těžké hustopeč – v místnosti plno
Vangl – Ivančice
vařit a békat – hrát a zpívat
zahamovala hercna – zastavilo srdce
zamachlovaná na kéru na singlovku – zavřená sama doma
Zarumpluj mi zoncno z goldny - Zasviť mi ty slunko zlaté
žádné laláč – nic snadného

Děkujeme „správnýmu borcovi“ Žankovi, naší kníničské cele-
britě, za jeho pravidelné příspěvky. I díky jeho hantecu je náš 
zpravodaj jedinečný! 
 Úřad městské části Brno – Kníničky


