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KNÍNIČSKÝ ADVENT 2017

Příjemné prožití
svátků vánočních
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti
v soukromém i pracovním životě

Je druhého prosince, první adventní víkend. Do jedné okrajové,
nevelké městské části, kde končí nejen město, ale i okres, se
sjeli umělci nevídaných kvalit! Důvodem tohoto hvězdného
srocení byl již tradiční, třetí Kníničský advent.
Pan Jaroslav Pecháček z Hanušovic je držitelem tří českých a dvou
světových rekordů v oboru speedcarving. Jeho bravurní práci s motorovou pilou jsme sledovali už loni, kdy z kmene 120 let starého
modřínu vyřezal pannu Marii a z topolu Ježíška. Letos vznikla třetí
postava, svatý Josef. Použitá část kmene modřínu vážila 250 kg, měřila 180 cm na výšku a 55 cm v průměru. Před polednem k němu přibyla ovečka. Kníničský betlém je nyní kompletní a brzy se pro nás
stane neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. Na jediný den
adventu hostil pod svou střechou z chvojí tři živé ovečky, 2 bílé
a jednu černou. Spolu s ním nám přinesly kouzelnou atmosféru vánoc.

Vám přeji za sebe,
úřad a celé zastupitelstvo.
Martin Žák, starosta
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Krátce po desáté zahájil advent nikdo menší než moderátor České televize, pan
Honza Adámek. Zejména větší děti měly
radost a zážitek z toho, že ho vidí zblízka
a poznávají osobně. Jeho současný „AZ kvíz
junior“ soutěží o popularitu se stále oblíbeným, dřívějším seriálem „Záhady Toma
Wizarda“, kde ztvárnil hlavní roli.
Druhý účinkující byl z Kníniček. Místní, ale
stále velmi populární. Kolem pódia bylo narváno, mobily a fotoaparáty fotily o závod.
Na pódiu stáli, slovy paní ředitelky Zrostové:
„Malí a velcí andílci mateřské školky Studánka“. Recitace, zpěv, hudba. Před zaslouženým potleskem popřála paní ředitelka
všem přítomným vánoce provoněné vanilkou, medem, hřebíčkem a skořicí. Jako správný pedagog nezapomíná povzbudit a motivovat: „Jak na Nový rok, tak po celý rok!“
Moderátor Honza uvádí třetího, rovněž místního účinkujícího, známou psí dvojici Jessy
a Meggie s doprovodem, paní Ing. Arch.
Janou Tesařovou a slečnou Ivetou Přecechtělovou, studentku veteriny. Honza jednoduše vysvětluje pojem canisterapie, canis
– pes, canisterapie – pomáhati psem :)
Před rokem 1989 využívalo zdravotnictví
koně v rámci hypoterapie tělesně postižených, canisterapie přišla až v 90. letech.
Je tedy nová nebo stará? Jak to vidí pan Dr.
Nicholas J. Saunders?
„Není snad zvířete, které bychom znali
lépe než psa, které bychom více milovali, a kterému bychom
více důvěřovali. Léčebné účinky života se psem nejsou objevem
moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let.“
Rozdílnost obou psů je zřetelná okamžitě. Krasavec Jess, rezavobílá
border kolie, miláček od pohledu, je nesmírně vstřícný pes, který
se radostně a neúnavně věnuje rozdávání lásky lidem kolem sebe.
Na tajný povel své paničky Jany rozdal Jess bezpočet pusinek, pro
které si k pódiu přišly nejen děti. I v době, kdy už je Jess z pódia zase
dole a jeho „pracovní doba“ skončila, těší a olizuje lidi i bez povelů.
Velká, hrubosrstá kříženka Meggie budí svým černošedým zbarvením respekt. Na povel paničky Ivety předvádí své dovednosti
s míčkem a plížení. Oba pejsci ovládají četné prvky dog-dancingu,
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které možná uvidíme někdy příště. Iveta
říká, že se k canisterapii dostala díky Janě,
podle Jany stojí za vším Jessy. Už jako štěně
vycítil smutné lidi, kteří na první pohled ani
smutní nebyli. Jessyho citlivost byla čím dál
zřetelnější.
Od obou paniček se dozvídáme další informace: psi se využívají k práci s pacienty,
kteří obtížně komunikují. Mohou to být autistické nebo deprivované děti, osoby mentálně a tělesně postižené nebo apatické.
Velmi záleží na tom, v jaké je pacient zrovna
náladě. Téměř vždy se sblíží pes a klient
během první návštěvy. Nemusí to být hned,
často musí pes pacienta nejdříve dobít pozitivní energií, posilnit, a teprve potom je
možná spolupráce. Pouze jeden zatvrzelejší pacient odložil svá
trápení až během druhé návštěvy.
Interaktivní divadelní pásmo „Vánoce v manéži aneb jak to vidí
klaun“ bylo hravé a humorné. Dva klauni, Jujda a Jejda, seznámili
naše nejmenší děti s adventem a adventními postavami.
Klauny vystřídala kytarová hudební skupina Alfasrnec. Na fotce
možná vypadají staticky, ve skutečnosti jsou ale plní energie a velmi
vtipní. Moderátor Honza se chtěl dozvědět, proč má skupina v názvu
„alfa“. Nejsilnější, nejúspěšnější? Muži se silnými geny, v kondici nebo
vzdělaní?? Nakonec zdůvodnění jejich „alfa“ přece padne. Alfa ne
kvůli zpěvu nebo textu písní, ale proto, že jsou krásní :) A proč srnec?
Srnec má rád les, stejně jako oni :).
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Svou první píseň nazvali písní o lásce, jmenovala se docela prostě „Irish Whisky“. Ještě
větší ohlas publika získala píseň „Mám pupek jako sud“, která se nápadně podobala
známé písničce Ewy Farne „Mám boky jako
skříň“.
Taneční skupině Virginia Brno se naše
náves zalíbila natolik, že opustila pódium.
Kočičí hlavy a ještě k tomu mírně do kopce, to
je prý výzva, které nelze odolat. Tancovali
legračně, dynamicky a přesně.
Pianista roku a z pořadu Hýbanky všem
dětem dobře známý klavírní virtuóz
Zdeněk Král hrál klasické a romantické
skladby a skvěle improvizoval. Dětem by
z pohádek uměl zahrát cokoli, kdybychom
mu ovšem dopřáli více elektřiny. Venkovní
infrazářiče jeli naplno a i když je pořadatelé doplnili infrazářiči z plynových bomb,
nepodařilo se v některých momentech špičkový odběr pokrýt.
Shadow Quartet a jejich adventní smyčcový koncert patřil k perlám programu.
V širokém repertoáru klasické hudby v tradičním a netradičním podání nechyběl šavlový tanec ani čardáš. K této vynalézavé čtveřici patří i zápis do Guinessovy knihy rekordů
kvůli jejich světovému rekordu v rychlosti
hraní. Skladbu „Let čmeláka“ od N.A. Rimského-Korsakova jsme letos neslyšeli, protože
teplota na pódiu, všem infrazářičům navzdory, nedosáhla požadovaných 17 stupňů :(

a v alternativní cimbálové kapele Medicimbal, spolupracoval se zpěvákem Petrem Bende, Tomášem Klusem, Honzou Nedvědem
a skupinou Hradišťan. Před čtyřmi lety se stal
finalistou talentové soutěže Československo
má talent, v níž byl oceněn především za svůj
osobitý humor a chytlavé písně. Texty písní
si skládá převážně sám, některé jsou vyloženě komické, jiné v sobě nesou hlubší myšlenku a jsou inspirovány čtením Bible.
Přesně takové bylo jeho hudební vystoupení. Navíc naučil publikum, jak tančí správný
rapper: stačí dva taneční pohyby, kapuce
a zaškrcené hrdelní pazvuky o jé, jé, a-ha.
Uvidíme, jestli jeho úsilí padlo v Kníničkách
na úrodnou půdu :)

Vyvrcholením hudebního programu celého adventu byla společná produkce Pavla a Shadow Quartet. Píseň Babička zpíval
a hrál Pavel Helán sám jen na začátku, postupně se k němu přidávaly jednotlivé smyčce. Ve finále hrálo všech pět strunných nástrojů
a stálo to za to! (...jaké je to asi být babičkou? ... prožít dvě světové
války, nosit brýle do blízka i dálky…)
Vystoupení zpěvačky Katie Kei neproběhlo tak, jak publikum očekávalo. Z pódia se vyvalil kouř, dým a síra a pódium ovládl sám pán
pekla, Lucifer osobně. Spouštěl hrůzu a šířil strach. Katie chtěl
unést do pekla jako první. Jen s velkou námahou se moderátorovi
a publiku podařilo zabránit nejhoršímu a vysvětlit mu, že přišel
příliš brzy a musí počkat do 5. prosince.

Své vystoupení zakončili písní „Sedm statečných“ a přáním, abychom
stateční byli i my. Abychom bojovali za čest, společenství, přátelství,
za hodnoty, které se jakoby vytrácí...
Pokud by Kníničský zpravodaj na svých stránkách oslavil již všechny
naše mimořádné dětské a dospělé osobnosti, mohli bychom se přesunout k sousedům do Moravských Knínic a těšit se z našeho téměř
rodáka, vlídného písničkáře Pavla Helána. Jelikož ale jsou Kníničky coby zdroj šampionů republikového, evropského a světového
formátu nevyčerpatelné, představíme si Pavla raději hned. Je druhý
ze čtyř synů a jako jediný zdědil hudební nadání po prarodičích.
Na kytaru se naučil hrát až když mu bylo 22 let, posléze zvítězil
v televizním pěveckém pořadu Do-re-mi, koncertoval v Malajsii
s německým Octoberfest bandem, působil v revivalové kapele U2
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V publiku najednou proběhlo vzrušení a diváci se houfně přesouvali na ulici Ondrovou a U Kaple. Zaplnili chodníky a čekali
na něco úžasného. A to úžasné skutečně přišlo, pořádná čertovská paráda. Průvod čertů a jejich přirozená ohňová show, nezbytné
vidle na odvážlivce, řetězy, pytle a žebřiňák na hříšníky. Lidé zřejmě
věřili ve vítězství dobra, příchod Mikuláše a jeho andělů. Pekelných
sil jakoby se ani nebáli. Mikuláš a andělé nezklamali a skutečně přišli,
v tu chvíli však zbaběle zmizel Lucifer, zanechávajíc svoji bandu pekelnou andělům napospas! Čerti se však nehodlali vzdát. Přinesli si
svoji váhu na hříšníky a jejich špatné skutky, kterou vymyslel a nechal
sestrojit samotný čertů tajemník! Atmosféra pořádně houstla, dramatická hudba hrála na nervy, čerti předváděli sebe a své síly a vybírali, koho si zváží. Děti křičely. Některé se bály, a jiné zase moc chtěly
na pódium na váhu. Nedostalo se na všechny, snad příště.

Vedle dobrotivých poslů nebe čerti pomalu krotli, až zkrotli úplně
a dokonce se z nich stali miláčci publika. Fotografování s mazlíky
nebralo konce.

S Mikulášem jsme sborově odpočítali deset, devět ….. jedna, a v tom
okamžiku se Kníničky rozzářily všemi svými vánočními světly,
která pro nás budou svítit až do Tří králů.
Andělé s Mikulášem rozdali hodným dětem (a to jsou přece všechny)
mikulášské balíčky.
Stylový pytlíček průměrné velikosti, naplněný po okraj, v sobě skrýval nadprůměrný obsah: lízátka, perník, čokolády, oplatky, pitíčko
a mnoho dalšího. V této obci se vyplatí mít děti! (Nebo taky skvělé pořadatele, kteří hlídají akce supermarketů, aby nepřekročili limit
a přesto mohli nadělit co nejvíce)
Zcela na závěr vystoupila místní hudební
skupina Rekreační 3.
Netradiční džez zpíval
pro nás známý a oblíbený zpěvák Jiří Slatina, na kytaru válel Josef Mucha, na baskytaru Ladislav Krajčo!
Ačkoli jsme už byli
všichni plní všech nejrůznějších zážitků a
byla nám za celý den
pořádná zima, vydrželi jsme! Rekreační 3
má své věrné a velké
fanoušky!
Pro děti byli i letos celý den k dispozici kováři z brněnské Střední průmyslové školy
Sokolova. Tato interaktivní zábava se dětem stále líbí, společně s kováři vyráběly
hřeby a drobné lístky.
Od dvou do pěti zářily v tělocvičně další hvězdy, patnáct žen
a tři mladíci, kteří vedli letošních devět dílniček! Každou z nich
navštívilo kolem sedmdesáti dětí. V osvědčené rodinné dílně paní
místostarostky Juránkové děti pletly z připraveného těsta vánočky
a hned, co je Juránkovi upekli, děti je s požitkem snědly.
V dílničkách, které připravila paní zastupitelka Ištvanová, vyráběly děti
vánoční přáníčka a dekorace nebo dárky pro rodiče a prarodiče. Možná,
že i na Vás čeká pod stromečkem nějaký takový nádherný dárek.
Jako malé poděkování zveřejňujeme alespoň některé dobrovolníky
při práci, bohužel ne všechny. Všichni však víme, kdo přiložil ruku
k dílu :), paní Ištvanová jim ještě jednou mnohokrát děkuje.
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POZVÁNKA
Jménem zastupitelstva MČ Brno-Kníničky Vás srdečně zveme na
pátý ročník

„Předvánoční babinec aneb Přijďte si odpočinout
od předvánočního shonu“
Sváteční pohodu si vychutnáme u příjemné dekorační práce z živých květin na
ozdobení štědrovečerního stolu a odpočinete si u svařeného vína.
Potřebný materiál bude připraven na místě konání, stejně jako malé
občerstvení. Pokud ale budete chtít, přineste si materiál dle vlastního vkusu.
Plastové misky z minulých ročníků vítány.
Kdy?
Kde?

V pátek 22.12.2017 od 18:30 a konec.... - až se nám bude chtít
Tělocvična v Kníničkách.

Co přinést s sebou:

dobrou náladu
nůžky i zahradnické (pokud máte)
nožík
cukroví vlastní výroby na ochutnávku vítáno
Vyrábění bude probíhat v komornějším duchu,
proto Vás prosíme o potvrzení účasti
nejpozději do pondělí 18.12.2017 na:
istvanova@brno-kninicky.cz, tel. 724 363 252,
nebo mistostarosta@brno-kninicky.cz,
tel. 776 099 619
Bez předchozí registrace pro Vás nebude
zajištěn potřebný materiál. :-)
Děkujeme a těšíme se na setkání
Lenka Ištvanová a Hana Juránková

Vážení spoluobčané Kníniček,
vážení sousedé

za MČ Brno Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na
I my občané bychom rádi poděkovali organizátorům letošního
Kníničského adventu. Jsou to stále ti stejní lidé jako loni
a předloni. Velký dík patří panu tajemníkovi Lukáši Bezděkovi,
paním zastupitelkám Lence Ištvanové, Mirce Keprtové a panu
Aleši Chrastilovi. Na nich spočíval největší díl několikaměsíční
práce, která často zabírala volné večery a víkendy.
Pane tajemníku, čertovskou parádu jste do Kníniček přenesl
z Vaší rodné obce. Kulturní program a dílničky jsou ještě navíc.
Zvládnout tohle všechno je úžasné dílo.
My jsme advent pořádali ze srdce pro lidi a věříme, že se líbilo. Tady
v Kníničkách jsou skvělí, obětaví lidé, kteří jsou ochotni udělat něco
zdarma a bez nich by to celé vůbec nešlo. Díky nim si Kníničky mohly dovolit uskutečnit advent v tomto rozsahu. Moc si jich vážím. Nechci
děkovat jmenovitě, kdybych opomenul kteréhokoliv dobrovolníka,
bylo by to špatně, práce bylo opravdu dost. Na webu úřadu najdete
video nejen z Kníničského adventu 2016, ale brzy i z letošního.
Kníničský advent je každým rokem lepší. Přibyly tvůrčí adventní dílny, slavné skupiny a zpěváci, přibyli i čerti a jejich ohňové
efekty. Každý z nás si asi umí představit, že jste adventu obětovali hodně času i námahy. Moc děkujeme.

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
A PŘIVÍTÁNÍ ROKU NOVÉHO,
které se uskuteční

31. 12. 2017 v 18.00 hodin
Na parkovišti
před Cukrárnou Anička

Jste srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.
Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno Kníničky
Prosíme ty z Vás, kteří zde parkují svá vozidla,
aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti.

Irena Bubeníková
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ČERTOVSKÁ CHÁSKA SE ROZLÍZÁ...

Z Kníniček jsme si žádné oběti do pekla neodnesli, tak jsme zkusili štěstí v Hrušovanech hned další noc. Cítili jsme se jako celebrity. Zničený zámek, na podlahách písek, jídla a pití, co hrdlo
ráčí. Obsadili jsme obě zámecká patra a rozpoutali pořádnou
divočinu. Odpalovali jsme pyrotechniku, mávali hořícími loučemi
a plivali oheň a síru jak peklo káže. Před zámkem na nás čekalo
asi tisíc lidí. My jsme ale chtěli starostu. Unesli jsme ho ve chvíli,
kdy mluvil k lidu ze zámecké terasy: „Nebojte se, žádní čerti nejsou“. Vtáhli jsme ho do pekla, a co peklo jednou schvátí, to jak
známo nenavrátí.

Co je to jeden starosta na dvacet čertů. Divočení za okny nás
jen dostalo do nálady a hurá mezi hříšníky! Pořádně jsme jim ten
starostův nesmysl o čertech vytmavili, už mu nikdo nikdy neuvěří. Smůla byla, když se nám do toho namíchala nebeská cháska
s Mikulášem. A zrovna ta stejná, co u nás doma. Nakonec se všem
dětem bez výběru rozdalo 400 mikulášských balíčků a ještě jsme
se museli fotit. Jediné, co nás usmířilo, byly ty plné stoly. Hrušovanští prý zdarma poskytli stany a 3 pořadatele na Kníničský
advent, dobré duše v pekle nechceme!
Inu co, odpočneme a příští rok to rozjedeme naostro! Do té doby
– sekejte dobrotu! My Vás sledujeme! Čerti nikdy nespí!

Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek
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VYUŽITÍ BÝVALÉHO AREÁLU VUT

Během tohoto roku proběhlo několik jednání s vedením města Brna
ohledně využití bývalého areálu VUT. Bourací práce začaly v listopadu,
do konce roku budou z areálu odstraněny všechny stavby a náletové
dřeviny.
Co se bude dít dál s touto plochou? O studiích, které vznikly během
poslední doby, včetně té, která pokrývala potřeby naší MČ, jsem
Vás informoval ve zpravodaji již před prázdninami. Nová jednání se
naplno rozběhly v říjnu. S náměstkem primátora, Mgr. Petrem Hladíkem, který má tuto oblast na starosti, jsme domluvili využití 2/3 pozemku v dané lokalitě pro Kníničky. Zbylá 1/3 zůstala jako rezerva
města Brna pro další projekty, pravděpodobně pro zázemí ZOO Brno.
Nicméně o této rezervě ještě nebylo rozhodnuto a město Brno nemá
v tuto chvíli schválený žádný investiční záměr. S výstavbou parkoviště a vstupu pro ZOO naše městská část Kníničky nesouhlasí.
Naší snahou je využít tuto rezervu pro potřeby Kníniček, ideálně
dobudováním multifunkčního sálu pro kulturní a sportovní akce,
zázemí pro údržbu nebo doplněním infrastruktury pro další potřeby
kníničských obyvatel.
Na základě zmíněných jednání, s přihlédnutím ke studiím a požadavkům města Brna a naší městské části byla městem Brnem vypracována finální územní studie. Podle ní na předmětném území vyroste
nová školka pro 80 dětí společně s jídelnou. Příjemnou zprávou
je, že ji budou moci využívat také senioři. Pro seniory zde vyroste nový
dům s pečovatelskou službou a s 30 bezbariérovými byty.
Sousedem těchto objektů bude ParaCENTRUM Fenix, které poskytne veřejnosti mimo jiné multifunkční sál, dílny, tělocvičnu, posilovnu, PC učebnu, ordinaci a kavárnu. Posláním paraCENTRA Fenix je
pomáhat lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do
aktivního života. Zbylá část pozemku je řešena jako park, který navazuje na sportovní areál Dolní louky.
MČ na svém mimořádném zasedání odsouhlasila tento záměr města
Brna s připomínkami, následně byl tento materiál projednán a odsouhlasen Radou města Brna. V lednu 2018 bude vypsáno výběrové
řízení na projektovou dokumentaci pro získání územního
a stavebního povolení s termínem odevzdání do 31. 3. 2019.
Samotná výstavba by pak mohla začít v roce 2019 s termínem
dokončení do dvou let od vydání stavebního povolení.
Pokud se tento záměr dotáhne do zdárného konce, přemístíme naši
mateřskou školku do nových prostor již v roce 2020 a stará budova
školky může projít rekonstrukcí. Přemístil by se sem náš úřad a zbylé
prostory by byly využity pro služby, které v Kníničkách prozatím
chybí např. potraviny, lékař….
Přikládám schválené usnesení zastupitelstva naší MČ:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje záměr Statutárního města Brna na výstavbu mateřské školky, domu s pečovatelskou
službou a ParaCENTRA FENIX na území bývalého areálu VUT v Brně
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Kníničkách, jako vhodnější variantu řešení doporučuje projekt studie
Krištof Chybík z listopadu 2017 a požaduje:
• mateřskou školku, která je v rozpracované studii plánována pro
3 třídy (min. 75 dětí), rozšířit o 1–2 místnosti (pro navazující volnočasové aktivity dětí) a prostorovou dispozici dále doplnit o vnitřní prostor
o velikosti (cca 100–150 m2) pro pohybovou aktivitu dětí a pro společné
aktivity celé MŠ. Pokud by toto nebylo možné dořešit ze současných
finančních zdrojů, navrhnout toto do projektu jako plán pro následnou
fázi rozvoje mateřské školky z jiných zdrojů, např. z budoucích zdrojů
MČ nebo nějakého budoucího dotačního programu.
• dům s pečovatelskou službou o devatenácti jednotkách doplnit o prostor ve kterém lze provozovat lékařskou ambulanci, případně také
o prostor, který lze využít jako samostatnou provozovnu služeb souvisejících s provozem zařízení.
• pokud bude ParaCENTRUM budováno a provozováno soukromým
subjektem, upřednostnit pronájem městských pozemků před případným
prodejem, a to pouze v minimálním rozsahu. Ve smlouvě zajistit, že vybudování ParaCENTRA nepovede ke snížení průchodnosti vznikajícího
parku, sjednat striktní podmínky proti budoucí změně účelu objektu
s povinností nabyvatele pozemků k městu Brnu (předkupní právo města,
nepřípustnost zcizení pozemků na min. dobu 20ti let, atd.) a dle nabídky
investora smluvně zajistit, aby provozované služby a navržené prostory
v ParaCENTRU (např. multifunkční sál, dílny, tělocvična, posilovna, PC
učebna, ordinace…) mající možnost využití i občany MČ Kníničky (včet-
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ně občerstvení/kavárny pro min. 20 osob) byly v co největší možné míře
pro občany MČ Kníničky dostupné.
• jednotlivé stavby, zejména dům s pečovatelskou službou a ParaCENTRUM, od sebe více prostorově oddálit a odsunout je z těsné blízkosti rodinných domů v oblasti Dolní Louky a na ulici Rekreační, a to směrem k ulici Ondrova. V projektu maximálně respektovat ty vzrostlé dřeviny, které podle dendrologického posouzení lze ponechat pro budoucí
parkovou úpravu celé oblasti, kácení omezit na minimum. V celém prostoru s budovou školky, domem s pečovatelskou službou a ParaCENTRA
navrhnout za spoluúčasti zahradního architekta park.
• dořešit v lokalitě jídelnu (v některém z objektů) s výdejní místností,
která by sloužila pro seniory v Kníničkách
• ve spodní části pozemku u sportovního areálu Dolní louky realizovat
“nerozbitné“ WC včetně přebalovacího pultu
• dopravní obsluhu všech nově plánovaných objektů v prostoru mezi
ulicemi Rekreační a Ondrova zajistit z ulice Ondrovy (snad mimo přístupnost pro požární bezpečnost, pokud se toto v konečné verzi projektu
prokáže jako nevyhnutelné). Dopravní napojení z ulice Ondrova řešit tak,
aby byla zajištěna maximální bezpečnost s minimálním omezením plynulého provozu v blízkosti celého areálu Dolní Louky a zajistit zklidnění
dopravy v MČ Kníničky. Na ulici Rekreační upravit stávající parkovací
stání z podélných na šikmé pro potřeby občanů MČ a nezapočítávat je
do parkovacích kapacit nově navrhovaných objektů.
• celé území ponechat maximálně průchodné bez oplocení
• požadujeme účast zástupce MČ Brno-Kníničky při dalších jednáních pro
přípravu dokumentace pro územní a stavební řízení
Městská část Brno-Kníničky tímto usnesením nesouhlasí s výstavbou parkoviště a vstupu pro ZOO, který je zakreslen v ideové studii ateliéru Krištof – Chybík z listopadu 2017.

MČ Brno-Kníničky má dále zájem v navazujícím území vyčlenit rezervní plochy při ulici Ondrova pro naplnění potřeb občanů MČ Kníničky,
a to pro budoucí realizaci multifunkčního sálu pro kulturní a sportovní aktivity a pro realizaci budovy zázemí pro údržbu MČ Kníničky
(vč. uskladnění techniky) při zachování pěšího a cyklistického napojení z MČ Kníničky k existujícímu můstku přes řeku Svratku.
V rozšířené a nezastavěné oblasti celých Dolních Luk mezi ulicemi
Přehradní a Ondrova zachovat, resp. dopracovat, plány na sportovní
a rekreační aktivity rámcově aspoň v rozsahu, jak tomu je ideově
navrženo ve studii firmy SWORTI pořízené MČ Brno-Kníničky.
Martin Žák, starosta

PARKOVIŠTĚ PRO ZOO NA ULICI PALCARY
Vážení občané, otázky k parkovišti zoologické zahrady jsou i pro
aktivní občany stále aktuální. Abychom vyjasnili situaci, přinášíme
Vám následující informace k současnému řešení. Zda bude parkoviště Palcary dostačující, ukáže čas.
Již v březnu 2016 schválila Rada města Brna rekonstrukci ulice
Palcary, jejíž součástí je i vznik nových parkovacích míst pro
brněnskou ZOO.
Zuzana Taušová z tiskového střediska MmB uvádí: „Nezbytná rekonstrukce ulice Palcary zabrání vzniku havarijního stavu. Ulice nemá

zpevněnou krajnici, není zde chodník ani oddělený pruh pro chodce. V okolí však pokračuje bytová výstavba a roste i provoz v okolních
průmyslových areálech. Je nutné vybudovat jednostranný chodník
a položit chybějící inženýrské sítě.“
Rekonstrukcí a rozšířením ulice Palcary se počet parkovacích
míst přinejmenším zdvojnásobí. „Stávající parkoviště má kapacitu 72 míst pro osobní auta a dvě místa pro autobusy.
Na rozšíření je nyní vyčleněna plocha 5600 metrů čtverečních.
Podle norem tam bude možné umístit 150 až 200 míst pro
automobily osobní a počítáme s dalšími pro autobusy,“ uvedl
náměstek primátora Richard Mrázek. Podle něj se přesune do
zadní části ulice i středisko sběrného odpadu, které nyní rozšíření
parkoviště brání.
Radní vybrali zhotovitele dokumentace, projektant v půli prosince
předá dokumenty pro územní rozhodnutí a po jeho vyřízení následuje dalších 120 dnů na získání stavebního povolení. Poté bude
možné stavět. Zpracování dokumentace vyjde na dva miliony korun.
Dalších odhadem sedmapadesát milionů budou stát samotné stavební práce.
Za zpravodajskou radu Irena Bubeníková
Upraveno ze zdrojů:
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis
https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/8306-brno-chce-vic-parkovacichmist-u-zoo-za-padesat-sedm-milionu-opravi-ulici-palcary.html
https://brnensk y.denik.cz/zprav y_region/parkoviste-u-zoo-se-rozroste-az-na-200-mist-20170713.html
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PINKALO SE JIŽ POŠESTÉ
Pod záštitou MČ Brno-Kníničky proběhl 28. 10. 2017 již 6. ročník
turnaje v badmintonu ve smíšené čtyřhře v tělocvičně v Kníničkách.
Pět týmů se utkalo systémem „každý s každým“. Za skvělé sportovní atmosféry se výkony týmů neustále zlepšovaly a mnoho výměn
bylo oceněno uznalým potleskem. Již před posledními zápasy byl
jasný vítěz, ale hrálo se naplno až do posledního míčku. Po medailovém ceremoniálu i s fanfárami pro vítěze byl turnaj po jedné hodině odpoledne ukončen.
Děkuji Ivě s Adamem, Míle s Vítkem, Lence s Davidem, Ráďovi s Verčou a Ivanovi za skvělé sobotní dopoledne, a doufám, že se setkáme
opět příští rok i s dalšími badmintonovými nadšenci.
					
		
Ing. Hana Juránková, místostarostka

MĚSTO BRNO POSKYTUJE VÝHODNÉ ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
S ROČNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VE VÝŠI 1,52 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města
Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %
na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový
odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2018, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských
částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na
výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna.
O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna.
Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu.
Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je
možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře
č. 225, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.
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lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny,
včetně klempířských prvků

5 let

350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním
nového obytného prostoru nebo s vybudováním
nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let

100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého
posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie
a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového
koutu nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky
v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

účel zápůjčky

5 let

100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě,
půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části
zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem
k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis. Kč / dům
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
KNÍNIČKY KONANÉHO 6. 11. 2017
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných
usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minulého zasedání
a programu právě probíhajícího zasedání.
Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
– návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích
– zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
pro výběr zpracovatele architektonické studie, projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, zadávací dokumentace a výkonu autorského dozoru v rámci projektu:
‘Přístavba a stavební úpravy tělocvičny Brno-Kníničky“ s termínem odevzdání do 26. 10. 2017.
– nesouhlas s návrhem prodeje pozemků p.č. 760/15, 764/1, 764/2,
764/3, 764/4, 765, 767/8, 3571, 3750/1, 3750/2 a částí pozemků p.č.
760/15 a 768 vše k.ú. Kníničky.
Městská část Brno-Kníničky požaduje, před případným dalším
jednáním o rozvoji v této lokalitě, dořešení kompletní infrastruktury v daném místě.
– provedení investičního záměru „Nový přechod na ul. Ondrova“
společnost ZEMAKO s.r.o.
– rozpočtový výhled městské části Brno-Kníničky na období 2019–
2023.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.
Ing. Hana Juránková, místostarostka
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VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,˝oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se koná:
V pátek 12. 1. 2018 je volební místnost otevřena v době 14.00–
22.00 hodin. V sobotu 13. 1. 2018 je volební místnost otevřena
v době 8.00–14.00 hodin.
2. Místo konání volby prezidenta České republiky:
volební okrsek č. 10001, se sídlem Ondrova 17/25, 635 00 Brno
(vchod od kaple).
3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným ob
čanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dány hlasovací lístky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
ve volební místnosti.

PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že posledním úředním
dnem roku 2017 bude středa 20. 12. 2017.
V období od 27.–29. 12. 2017 bude úřad uzavřen.
Prvním úředním dnem roku 2018 bude středa 3. 1. 2018.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků
Ing. Lukáš Bezděk
tajemník ÚMČ Brno-Kníničky
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VÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH
4. listopadu jsme slavnostně přivítali kníničská nemluvňátka
s rodiči. Nové občánky vítám opravdu rád.
K dárkům našeho úřadu se tradičně připojila Knihovna Jiřího Mahena,
která věnovala novorozeňatům roční registraci do čtyř let zdarma.
Kulturní program naší mateřské školky s hudebním doprovodem
paní ředitelky Zrostové byl krásný i dojemný. Bezchybné sólové
recitace básniček každého předškoláčka střídaly společné písničky.
Zasedací síň našeho úřadu byla obsazená do posledního místečka.
Rodiče vystupujících dětí, kteří se s miminky účastnili vítání před
pěti a šesti lety, samozřejmě neodolali a přišli se znovu potěšit svými ratolestmi, tentokrát v roli účinkujících.
Děvčátka v zelených sukýnkách a chlapci se zelenými motýlky byli
novinkou pro rok 2017, stejně jako kulturní vystoupení, které je nové
každý rok, obsahem i dětským obsazením. Paní ředitelce Zrostové
a dětem velmi děkuji. Fotografie z vítání, které nafotila paní kronikářka
Bubeníková, naleznete na webových stránkách úřadu. Obměnu kulturního programu uvítala například rodina Havlíčková, která za námi
po roce přišla podruhé, loni s Natálkou a letos s Rozálií. Blahopřeji.
Všechny zúčastněné rodiče, tímto srdečně zvu na vítání občánků
i příští rok. A nejen je!
Martin Žák, starosta

Vítáme vás, miminka, víme, že jste malinká.
My jsme také byli malí, víc jsme jedli, pili, spali,
a teď jsou z nás předškoláci, kteří chtějí něco k práci.“

„Hola, hola, kdo to volá? To je naše miminko.
Narodilo se dnes ráno, křičí na nás malinko.
Mámo, táto – už jsem tady! Tak se na mě koukněte!
Slyšelo jsem, že je prima, být tu s vámi na světě.“

VÁŽENÝ PANE STRÁŽNICKÝ, I LETOS VÁM PATŘÍ DÍKY
ZA VAŠI OBĚTAVOU PRÁCI U PAMÁTNÍKU PADLÝCH
Co Vás vedlo k práci kolem něho a vlastně i k práci pro nás, nebo snad
za nás všechny?
Přesvědčení, vlastenectví. Nevím, jestli jsou taková slova ještě
v módě. O pomník se starám už skoro 9 let. V roce 2009 kolem něho
procházely davy lidí, aby se podívaly na vypuštěnou přehradu.
Zajímaly se i o pomník, kterého mi bylo pořád tak nějak líto. V roce
1923 jej věnovali občané Kyniček svým padlým hrdinům v 1. světové válce a na paměť dalším generacím. Vzpomínková akce kníničských občanů, kteří společně hledali na vypuštěném dně základy
tehdejších stavení, byla nezapomenutelná a povzbudila mě v rozhodnutí v práci vytrvat.
V době, kdy pozemky kolem památníku patřily státnímu podniku
Lesy tu byla dokonce skládka. Po revoluci se odstranila a v roce
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1996–1997 proběhla za starosty Cibulky restaurace pomníku. Proběhl zde i Brněnský plenér, řezbáři s motorovými pilami tady vyřezali dřevěné sochy, které vídáme v okolí přístaviště. Nejznámější je
několik metrů vysoká zvětšenina zápalky na Rakovci. Je vidět zdaleka a díky ní se pláži „Na Špici“ lidově říká „U Sirky“.
Jaké vypadá práce, kterou pomníku dobrovolně a nezištně věnujete?
První práce začínají v únoru, kdy mi semínka na parapetu naklíčí
a rostou. Jak se oteplí, sázím vzrostlé sazeničky a hlízy dosny. Po
zmrzlých začínám zalévat a končím s prvními mrazíky, někdy až
v listopadu. V létě zalévám denně. Vodu si dovážím z domu sám.
Spotřeba je během léta vysoká, 90 až 100 litrů denně, a to i přesto, že
jsem vloni dal do země fólii, abych zamezil průsaku vody do skály.
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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K údržbě patří taky sbírání odpadků a kelímků na pivo. Nejvíc je jich
v době ohňostrojů.
K podzimním pracím patří rytí, shrabování listí z lípy, stříhání odkvetlých rostlin, vybrání hlíz z půdy a zazimování pomníku.
Snažím se udržovat pomník tak, jak je zachycen na dobových fotografiích, dát mu co nejvíce původní vzhled. Kvůli tomu jsem zlatou barvou zdůraznil zdobení plotu, špičky a tepané květy v horní
a spodní části.
Živými květy jsou afrikáni, dosny a chryzantény.
Vloni kvetla i luštěnice trnitá. U nás tahle květina původem z Ameriky není zatím moc známá.
Je to taková „pavoučí rostlina“, jeden květ kvete pouhé dva dny, po něm kvete další. Kolem
pomníku jsem vysázel dosny v legionářských
barvách, střed tvoří červená, po stranách je bílá.
Napěstoval jsem si a vysadil keře Komule Davidovi, která svou silnou vůni a velkými květy láká
především motýly, proto se lidově nazývá
motýlí keř. Ujaly se mi bílé a modré varianty,
teď řízkuji Komuli Sun Gold. Tato zlatá varianta
pokvete až do prvních mrazíků.
Byl bych rád, aby pomník a park byl nádherný. Chodí sem děti
z mateřské školky, což mě moc těší, snažím se jim říct něco o úctě
k lidem, kteří bojovali za nás a za nás položili své životy.
Kolem chodí turisté, tuzemští i z ciziny. Ptají se na pomník a události, které se k němu vážou.
Možná je zaujme naše státní vlajka a žerď, na které je upevněna.
Žerď jsem vyrobil sám a zase jsem se snažil, aby vypadala jako ta

původní. Vlajka tu vlaje od roku 2014 a bude tu i po celý rok 2018,
do zakončení stoletého výročí trvání první světové války.
Bohužel se setkávám s vandalismem.
Zmizelo věčné světlo, první vlajku mi kdosi ukradl i s žerdí, děkuji
panu starostovi Žákovi za poskytnutí vlajky nové.
Velkou, i když krátkou radost jsem měl, když někdo k pomníku položil kytici nádherných růží. Další den jsem ji bohužel našel odhozenou v křoví, spolu s ní tam byla pohozená i zmuchlaná státní vlajka.
Chryzantény, které měly kvést červeně a bíle nevykvetly, byly pošlapané, nádoby na vody poházené. Proč?
Přesto děkuji dárci za kytici, za jeho projev úcty. Poslední dobou mě
těší, že vidím zapálené svíčky, které nejsou ode mne. Snad to souvisí s 99. výročím vyhlášení samostatného Československého státu
nebo se Svátkem zesnulých.
Svoji téměř každodenní práci věnuji s úctou padlým hrdinům této
obce. Žiji zde od roku 1945 a s přehradou je spojený celý můj život.
Rád vzpomínám na doby, kdy jsme se jako mladí kluci scházeli
v restauraci U Lva. Každoročně k pomníku přicházela chasa z Kníniček. Zazpívali, zatančili, přiťukli si spolu. Na pomník položili věneček
a zapálili svíčku na počest místních hrdinů.
Pomáhá Vám někdo?
Úřad městské části, a když jsem měl letos vážný úraz a nemohl jsem
moc zalévat, obstarala nejnutnější zálivku moje manželka. Letos
bylo sucho, dosny příliš nekvetly a zůstaly nízké.
Co říká Vaše rodina na Vaši obětavou práci?
Manželka má pro ni pochopení, i děti. Moc jim za to děkuji.
Pracuji z přesvědčení, rád bych probudil v lidech vlastenectví.
Přeji si podnítit bádání rodin, kteří neví mnoho o svých předcích
a možných příbuzenských vazbách ke kníničským hrdinům.
Najde se někdo takový? Rád pomohu. Rád bych dal duchovní,
vlastenecký a historický náboj různým věcem (třeba i hodům),
pouhý konzumní styl života a globální pojetí světa nás příliš
nenaplní.
Někdy jsem velmi zklamaný, pokud lidé mají za mými zády nějaké
výhrady. Přál bych si, aby měli odvahu obrátit se přímo na mě, nebo
mi alespoň nechali někde zastrčený písemný, klidně anonymní vzkaz.
Dobrá spolupráce je s místním úřadem, který si mojí práce váží.
Před čtyřmi roky přibyly velké informativní tabule a lavičky, dostal
jsem první sazenice keřů komule, na jaře úřad zabezpečí dovoz nové
hlíny a zavede i vodu. Byl bych rád, aby zastupitelstvo podnítilo
myšlenku připomínat občanům a především mladé generaci události obou světových válek.
Byl bych rád, kdyby se park více využíval k odpočinku, ke vzájemnému setkávání.
Oslovuji tímto staré i mladé Kníničáky, celé rodiny. Prostředí je
připraveno :-)
Lubomír Strážnický ve spolupráci s Irenou Bubeníkovou
Chtěl bych poděkovat za celou městskou část kníničskému
patriotovi, panu Lubomíru Strážnickému, za obdivuhodnou
a zcela nezištnou údržbu Památníku padlých v parku U Lva.
Je takřka neuvěřitelné, že se ještě v současné době najde člověk, který téměř každý den věnuje část svého volného času
péči o památník a jeho okolí a to bez toho, aby natahoval ruce
a žádal o peníze. Nezbývá, než si přát více takových zanícených
dobrovolníků. Moc děkujeme!
Tajemník ÚMČ Brno-Kníničky, Ing. Lukáš Bezděk

Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
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CANISTERAPIE A DOBROVOLNÍCI Z KNÍNIČEK NA SOKOLÁKU!
K vánocům patří zejména radost, hřejivé
lidské vztahy a láska. Pojďme si tedy
popovídat s paní Janou Tesařovou o radostných a krásných akcích dobrovolníků
pro klienty z Kociánky.
Paní Jano, jak se to celé seběhlo?
Jsem aktivní návštěvník Sokoláku, hraju tam
beachvoleyball, je tam krásně a je tam vše.
Voda, slunce, písek, krásné výhledy – úžasný
relax.
Proto jsem si namyslela canisterapeutický
projekt se sportovním programem právě
tam.
Obrátila jsem se na majitele areálu, TJ Sokol Brno 1. V pracovní den dopoledne jsou
ochotní poskytnout nám jejich hřiště a zázemí zcela bezplatně.
Abych viděla, jestli a jak se můj záměr zdaří, požádala jsem nejdříve
o spolupráci 7. třídu ZŠ Sirotková, kam chodí můj syn. Jejich třídní
paní učitelka je sportovně založená a pan ředitel nám akci nejen
odsouhlasil, ale navíc nás podpořil přítomností jejich školní psycholožky. Bylo moc pěkné pozorovat radost klientů vozíčkářů, ale
i reakce zdravých dětí. Z pubertující mládeže, i z těch největších
zlobivců, se stal tým téměř dospělých, zodpovědných mladých lidí.
Tato proměna byla pro paní učitelku krásnou zpětnou vazbou.
Povzbuzeni úspěchem jsme projekt znovu zopakovali.
Stále mě lákala myšlenka zapojit i Kníničky.
Seznámila jsem s projektem pana
tajemníka z našeho úřadu a dostala příslib aktivní spolupráce. Úřad
zaplatil občerstvení a obstaral
jednoduché dřevěné rámečky na
překvapení pro klienty z Kociánky.
Paní zastupitelka Lenka Ištvanová nám pomohla nejdříve s přípravou a potom i na místě. Z domu
přinesla její vlastní barevnou tiskárnu, cartridge a fotopapíry.
Oslovila jsem i deset kníničských
dětí. Byly moc prima, vymyslely
nenáročné sportovní disciplíny
a pomáhaly postiženým, aby úkoly zvládli. Všichni jsme se snažili
pomáhat téměř nenápadně, aby
klienti měli co největší radost
z jejich vlastních sportovních výkonů.
Házeli jsme si míčem, strefovali
jsme se do koše, házeli jsme šipky.
Další kníničský dobrovolník, pan
Martin Pelánek nafotil krásné fotografie výborné kvality, které
jsme díky tiskárně na místě vytiskli a zarámovali. Každý klient dostal
svůj obrázek, kde on sám byl
ústřední postavou, navíc s pejsky
a „svými“ zdravými pomocníky.
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Věřím, že to Vaše klienty rozhodně potěšilo. Potěšili se i naši
dobrovolníci?
Potěšili, tito lidé se uměli nádherně smát a radovat. Jejich vděčnost
a radost nám byla dostatečnou odměnou. Někteří stále věří svým
nadějím, že až se uzdraví, stanou se třeba hasiči a pomáhat budou
zase oni. Byl to dobře prožitý den dovolené, nesobecký. Canisterapeutickou práci zastalo pět Kníničáků, kříženka Meggie a bišonek
Archie s paničkou Ivetou Přecechtělovou, border kólie Jessy a já.
Canisterapeutických dvojic se velmi nedostává. Přitom stačí, aby pes
byl přátelský, obratný, zvládl základní poslušnost a absolvoval
nenáročné zkoušky u sdružení Cantes.
Pokud, vážení čtenáři, máte zájem
pomáhat, obraťte se na paní Janu.
Její číslo je 602 247 431. I starší pes
může kdykoli začít, nikdy není pozdě.
Vy osobně můžete pomáhat i bez psa.
Děkuji moc všem kníničským dětem,
dospělým dobrovolníkům, úřadu a Tělovýchovné jednotě Sokol Brno 1.
Ráda bych projekt znovu zopakovala.
Doktor Wayne Walter Dyer, úspěšný
autor literatury osobního rozvoje, rád
hovoří o studiích, zabývajících se zvýšením hladiny serotoninu v mozku
člověka. Serotonin, biologicky aktivní
látka, je přirozeným antidepresivem. Nazývá se taky hormonem štěstí a radosti. Pokud se děje něco radostného, třeba prokázání laskavosti,
hladina serotoninu v mozku darujícího i obdarovaného stoupá. Zajímavý
je fakt, že serotonin se zvýší i u těch,
kteří se děje sami neúčastní a takovou
situaci pouze pozorují. Pokud se tedy,
milí čtenáři, cítíte zrovna teď příjemně, možná se Vám zvýšila hladina hormonu štěstí a radosti :-)
Za kníničský dobrovolnický tým
Jana Tesařová
Zapsala Irena Bubeníková
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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KÁCENÍ MÁJE
Dne 14. 10. 2017 dopoledne byla skácena kníničská mája, dlouhá dle
neověřených informací a hodových pokřiků „pětadvacet metrů“. Na
zimu se tak tímto okamžikem opět proměnila silueta naší městské
části. K tomuto dni také skončilo stárkování letošního stárkovského
hlavního páru a bylo předáno novému hlavnímu stárkovi, který si
bude následně vybírat hlavní stárku, se kterou budou v příštím roce
předními osobami mladých hodů. Bylo tedy třeba udělat místo,
abychom měli kam na začátku hodů v roce 2018 postavit máju novou.
Samotné kácení proběhlo hladce díky technice a veliké síle a zručnosti všech přítomných – jak členů chasy, tak mimo chasu, přičemž
všem, kteří pomáhali, patří veliké poděkování. Velký díky patří také
těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě následné večerní zábavy.
Na večerní besedě u cimbálu pak mohli všichni přítomní opětovně
zúročit či oprášit své taneční a pěvecké umění. Hrála a zpívala cimbá-

lová muzika Kyničan
z nedaleké obce Moravské Knínice, kde se moravský folklór těší veliké oblibě a nadšení,
o čemž svědčí mimo jiné
i fakt, že mají každý rok
hody dvoje (Markétské
a Martinské). Mimo klasické tance jako je polka
a valčík přišly na řadu
i ostatní tradiční písně
a tance k cimbálu jako je skočná, hucká, sedlácká, vrtěná, boršická,
čardáš, karičky a v neposlední řadě i verbuňk, do kterého se již začaly zapojovat i nejmladší věkové skupiny, což předznamenává velmi
slibnou a nadějnou (nejen taneční) budoucnost folklóru v Kníničkách.
Na večerní zábavě proběhla dražba jednotlivých kusů pokácené máje,
což lze považovat za zlatý hřeb večera. Bratrská dvojice moderátora
a jeho asistenta, odborníka na dřevo na slovo vzatého, se postarala
o vynikající zábavu pro všechny přítomné a díky dechberoucímu
souboji o jednotlivé špalky pomohla zajistit i jakési zabezpečení
této akce z pohledu ekonomického. Lítý souboj proběhl o nejcennější část máje – její špičku, přičemž za celou chasu tímto děkujeme jejímu zapálenému vydražiteli.
Lze tedy konstatovat, že letošní kácení se vyvedlo a do příštího roku
si lze přát snad jen to, že bude účast ještě hojnější a zábava ještě veselejší.
Za kníničskou chasu Tomáš Keprt

AHOJ, VŠICHNI PŘÍZNIVCI DRAČÍHO LÉTÁNÍ
Tak tady máme zase jedno výročí. A to ne ledajaké. Je to právě
10 let, co jsem Vás poprvé zvala na „Drakiádu“, abychom společně
pouštěli draky. Tenkrát, v roce 2007, to bylo ještě bez pečených
brambor, ale už o rok později jsme si pochutnávali na „pravých,
v popelu pečených, másílkem omaštěných, lehce osolených bramborách“. Už tenkrát to byla dobrota a myslím, že se na tom za ty roky
nic nezměnilo. Jenom jsme se přesunuli nad Kníničky a přidala se
další dobrota „šedý vlk“. Kdybychom sečetli, kolik se nás za ty roky
sešlo při pouštění draků, myslím, že nebudu daleko od pravdy,
když řeknu, že tisícovka určitě. S tím, že se stalo téměř pravidlem,
že nefouká vítr, jsme se už smířili a myslím si, že už to ani nikomu
moc nevadí. Důležité je, že se sejdeme s kamarády, přáteli, známý-

Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

mi i neznámými sousedy, poklábosíme, dáme si svařák nebo již
zmiňovaného šedého vlka a strávíme pěkné odpoledne v dobré
společnosti. Moc Vám za to děkuji.
Ještě jedna naše akce má už bohatou historii a na tu bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat. Country bál a Kníničské lihobraní. 13. 1.
2018 bude k tanci hrát skupina Zimour, country tance bude vyučovat
tancmistr Bartůněk a samozřejmě nebude chybět soutěž domácích pálenek a „tlamolepů“. Doufám, že i sem najdete cestu a zúčastníte se v hojném počtu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem SOPKa, z.s. popřála krásné
Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2018.			
		
Mirka Keprtová
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE
V letošním roce se i naše knihovna zapojila do projektu na podporu dětského čtenářství, Poprvé do školy – Poprvé do knihovny.
Slavnostní pasování prvňáčků se uskutečnilo 5. října 2017. Natěšení prvňáčci vdoprovodu svých rodičů byli slavnostně pasováni
na rytíře knih ačtenáře knihovny touto formulí: ,,Ve jménu pohádek, románů a básní, ve jménu literárních hrdinů a světů, spisovatelů, knihovníků, interpretů, pasuji tě na rytíře knih a jmenuji tě
čtenářem knihovny. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se
bij za všechno dobré,co je v nich psáno.“ Děti získaly bezplatnou
roční registraci a obdržely odznak čtenáře s logem akce a malý dáreček.

Z důvodu řešení stability internetového připojení se automatizace naší pobočky zrealizovalo o měsíc později. Od 19. 10. 2017 je
knihovna automatizovaná, průběžně dochází k výměně papírových průkazů za plastové, se kterými mají čtenáři možnost
navštívit i ostatní pobočky KJM v Brně včetně ústřední knihovny na Kobližné.
Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou
knihovnou v Brně pořádá již druhý ročník soutěže ,,Jižní Morava
čte“. Jedná se o literární a výtvarnou soutěž zaměřenou na podporu čtenářství. Letošní téma ,,Příběhy mého kraje“ mě zaujalo
a naší knihovnu jsem do této soutěže přihlásila. Vím, že děti MŠ
Studánka, jsou výtvarně zdatné a proto jsem oslovila paní ředitelku
Janu Zrostovou, která moji nabídku zapojit děti do této výtvarné
soutěže přijala. S dětmi z oddělení Žabiček jsem se sešla při besedě
V říjnu se uskutečnila další vycházka po
brněnských památkách s odborným výkladem PhDr. Jiřiny Hockeové. Členové
Klubu seniorů se na tuto akci již těšili a pozvali i své přátelé. Společně jsme navštívili
kostel sv. Jakuba, třetí nejstarší brněnský
kostel, který v pozdně gotickém slohu přestavěl brněnský sochař a stavitel Antonín
Pilgram. Zastavili jsme se na Moravském
nám. u pomníku Jošta Moravského od Jaroslava Róny. Posléze jsme navštívili expozici
umění od gotiky po 19. století v Místodržitelském paláci Moravské Galerie. Zajímavý
a vyčerpávající výklad Jiřiny Hockeové
účastníky natolik zaujal, že se během více
jak hodinové návštěvy galerie rozvinula
zcela neformální diskuze nejen o ikonografii středověkého umění, ale i o jednotlivých autorech zastoupených na výstavě.
Vycházku řada z nás ukončila posezením
v kavárně Moravské Galerie.

Brněnské pověsti, na základě přečtených
pověstí děti pod vedením paní učitelky Hany
Novákové jejich obsah výtvarně ztvárnily.
Odevzdané práce mě nadchly, každý výkres
byl originálním dílem, proto bylo opravdu
velice těžké vybrat jeden pro další kolo soutěže. Odměnou pro všechny malé výtvarníky byl drobný dárek a diplom.
Libuše Pelánová, knihovnice
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TOM ROKYTNÁ 409 JEDEME NAPLNO!
Letošní školní rok jsme zahájili mnoha akcemi. A úspěšně v tomto
trendu pokračujeme.
ZÁJEZD NA DLOUHÉ STRÁNĚ
V říjnu jsme připravili pro děti, rodiče i prarodiče zájezd do Jeseníků
na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY ve Slavonicích
Úžasný pobyt pro děti na statku se zvířaty. O malé dobrodružství se
postarala vichřice a my jsme se neměli jak dostat domů. Vlaky
nejezdily. Musím poděkovat rodičům, kteří byli okamžitě nachystáni
k záchranné akci. Do hodiny jsme dali dohromady 8 aut, které
by nás odvezly. Nakonec se jednomu tatínkovi podařilo sehnat autobus, který pro nás přijel až do Slavonic.
SPORT LIFE
Už se to pomalu stává tradicí. Každý rok jsme pozváni na veletrh
Sport life, na turnaj v hokejbale. Ani letos si tuto příležitost nenechaly děti ujít a dokonce s námi šly i naše nejmladší děvčata. I když
jsou nejmladší, přesto jsou to velké bojovnice a vysloužily si obdiv
trenérů! Všude, kam přijdeme vyzkoušet nějaký sport, se nám snaží
trenéři přetáhnout děti do jejich oddílů. Naše děti jsou totiž úžasně
všestranné. Napočítali jsme s dětmi dvacet sportů, které jsme vyzkoušeli a které jsme schopni na rekreační úrovni dělat.
STRAŠIDÝLKOVÁ CESTA aneb rej strašidel
Stejně jako každý rok i letos jsme ve spolupráci s ÚMČ Brno Kníničky
připravili pro děti z Kníniček Strašidýlkovou cestu. Tentokrát na téma
rej strašidel. Konečně nám po letech přálo počasí a nebyla nijak
velká zima. A tak jste mohli opět spatřit pohybující se světýlka na
poli za domy v Kníničkách. Je to hezká tradice.

CO NÁS ČEKÁ?
Ani v příštím roce nebudeme zahálet! Dostali jsme úžasnou nabídku
prezentovat „naše“ Turistické závody na Olympijském parku na
brněnském výstavišti. Co to bude obnášet? Naše děti budou přítomny po celou dobu trvání olympijského parku a budou zájemcům
předvádět a vysvětlovat, co jsou a jak probíhají turistické závody.
Každý, kdo za námi přijde, si může zkusit zaběhnout naši trať, která
bude pochopitelně oproti normálnímu závodu, trochu zjednodušená. Také máme připravený velmi zajímavý doprovodný program,
který ocení hlavně děti. Pokud zavítáte do olympijského parku,
určitě se za námi přijďte podívat. Budeme se na vás těšit!
TOM Rokytná 409 Brno

PŘÍRODA ZA HUMNY S MARTINEM A ONDŘEJEM PELÁNKOVÝMI
Již od roku 1992 vyhlašuje každoročně Česká společnost ornitologická akci PTÁK ROKU. Jedná se o jednu z jejich nejoblíbenějších akcí a kampaní, která se těší velkému zájmu veřejnosti
i médií.
Většinou se ptákem roku stane běžný pták, který je však něčím
ohrožen a zaslouží si lidskou pomoc a pozornost. Lidem by měl být
sympatický nebo být pro ně něčím zajímavý. Jde o to, aby ho lidé
mohli snadno sledovat, například jeho jarní přílet nebo výskyt na
hnízdišti. Podstatné je, aby se lidé mohli aktivně podílet na jeho
ochraně, například stavbou umělých hnízd, hnízdních podložek,
vyvěšováním budek, přikrmováním apod.
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

Za posledních 7 let se ptáky roku stali:
2017 datel černý, lékař stromů
2016 červenka obecná, něžně vypadající rváč
2015 potápka černokrká, indikátor zdraví našich rybníků
2014 čáp bílý i černý, symbol všeobecného štěstí a nového života
2013 břehule říční, malá vlaštovka z podemílaných břehů a pískoven
2012 tetřev hlušec, legenda Šumavy a hraničních hor
2011 strnad obecný, opěvovaný v lidových písních
2010 kukačka obecná, Cuculus canorus, lidově žežulka
Představíme Vám jen ty ptáky roku, kteří ve zpravodaji doposud
nebyli a přesto patří do přírody za humny.
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Kukačka obecná je to velice běžný druh, který však v posledních
letech ubývá poměrně prudce. Právě tento populační pokles kukaček byl jedním z důvodů, proč se kukačka stala ptákem roku 2010.
Slýcháváte kukačku tak často jako dřív?
Všichni víme, že kukačka si hnízdo nestaví a že svá vejce svěřuje do péče jiných ptáků, nedobrovolných hostitelů. Oběťmi jsou
většinou drobní pěvci, kteří si staví otevřená hnízda. Do dutin se
špatně snáší a mládě by se nedostalo ven. Hostitelé musí krmit svá
mláďata hmyzem a hnízda musí být ve správném stádiu pro parazitaci. Kdyby kukačka vejce nakladla příliš brzy, tak ho hostitel vždycky vyhodí. Pokud by kukačka vejce nakladla příliš pozdě, tak by
riskovala, že se její mládě vylíhne příliš pozdě nebo se nevylíhne
vůbec. Záhadou je, jak je možné, že hostitelé dovedou rozeznat
kukaččí vejce od vlastních, ale kukaččí mládě, které vypadá
úplně jinak než jejich mláďata, klidně krmí.
Pro hostitele je kukaččí vejce naprostá katastrofa, protože reprodukční úspěch hostitele je roven nule. Samozřejmě – nejlepší obrana proti parazitizmu je v první řadě nebýt parazitován. Hostitelé
tedy na kukačku útočí, jsou agresivní a v některých výjimečných
případech ji mohou i zabít nebo od hnízda odehnat. Kukačka je ale
docela velký pták, takže většinou tuto obranu překoná a úspěšně
své vejce do hostitelského hnízda snese.
Pokud se kukaččí vejce hodně liší od jeho vlastních vajec, hostitel
ho rozpozná. Během evoluce se však kukaččí vejce přizpůsobilo.
Vzhledem k velikosti samice je kukaččí vejce relativně nejmenší
vejce v ptačí říši, mělo by být asi dvakrát větší.
Nejběžnějšími hostiteli kukačky je rákosník obecný, běžný druh
vyskytující se v mokřadech a kolem rybníků. Kromě něj jsou běžnými hostiteli červenka a pěvuška, konipas bílý a řada dalších. V některých výjimečných případech může frekvence parazitizmu dosáhnout velmi vysokých hodnot. Třeba v Maďarsku je v některých
populacích rákosníka velkého parazitováno až 60 % hnízd a je
jasné, že v takto masivně parazitované populaci hostitelé nejsou schopni vychovat dost vlastních mláďat na to, aby se populace rákosníků sama udržela.
Kukaččí mládě se vylíhne po nějakých 11–12 dnech inkubace, v naprosté většině případů ještě před tím, než se vylíhnou mláďata
hostitele. Vzápětí, během prvních 24 hodin po vylíhnutí dokáže
kukaččí mládě, holé, slepé a na první pohled naprosto bezmocné,
často z velice hlubokých hnízd vytlačit vejce nebo mláďata hostitele, která mohou vážit víc, než kukačka sama. Je to možná vůbec
nejnáročnější fyzický výkon v živé přírodě.“
Péče o mohutné a nenasytné kukaččí mládě je pro jeho nedobrovolné hostitele obrovskou zátěží.
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Vystrnadili jsme strnada?
Sloveso vystrnadit má podle Slovníku spisovného jazyka českého
význam „přimět k odchodu, dostat ven, vypudit, vyhnat“. Odpovídá
tomu chování strnadích samců při hnízdění; jsou nesnášenliví, každého z blízkosti hnízda vyhánějí, vypuzují, vystrnaďují nebo naopak
jsou vystrnaděni jiným strnadem.
Strnad je běžný pěvec velikosti vrabce, kterého poznáte podle žlutě
zbarvené hlavy a spodiny těla, kaštanově hnědého kostřece a krátkého kuželovitého zobáku.
Ač se Vám to nemusí na první pohled zdát, strnadů u nás povážlivě
ubývá. Přestože se jedná o jeden z nejhojnějších druhů (početnost
v ČR je odhadována na 1,8–3,6 milionů párů), za posledních 30 let
se naše hnízdní populace snížila o 20 %, v západní Evropě o 50 %.
Hlavní příčinou jsou bezpochyby změny v zemědělském hospodaření. Je to svým způsobem paradoxní, protože strnad je jedním
z druhů, který od pradávna ze zemědělské činnosti člověka profitoval. Postupné odlesňování mu vytvářelo vhodné prostředí k hnízdění i obživě – rád se přiživoval jak na polích, tak i na dvorech spolu
s drůbeží během zimy.
Rozoráním mezí zmizely vhodné biotopy pro hnízdění a sběr potravy. Následná intenzifikace a chemizace zemědělské výroby, změny
ve skladbě plodin, brzké zaorávání strnišť a tudíž chronický nedostatek potravy v zimním a jarním období představují hlavní faktory
zodpovědné za úbytek početnosti nejen strnada obecného, ale
všech polních a lučních ptáků.
Perličky závěrem: Sloveso vystrnadit není jediné české sloveso, které
vzniklo z pojmenování ptáka. Známe i nespisovná slovesa vejrat
a datlovat. Vejrat je podle slovníku „dívat se upřeně, užasle, hloupě
(jako výr)“ a slovesu datlovat, které ve slovníku ani není, všichni rozumíme jako označení neumělého, pomalého psaní na psacím stroji.
Vážení, milí čtenáři, série článků o ptácích a obojživelnících
tímto končí. V přírodě za humny však zůstaneme i v dalších
číslech zpravodaje. Nechte se překvapit! Ing. Martinu Pelánkovi a Ondřeji Pelánkovi ještě jednou velmi děkujeme za nezištné
poskytnutí fotografií.
Úřad městské části Brno-Kníničky
Použité zdroje:
www.rozhlas.cz/planetarium/priroda/_zprava/znama-i-neznama-kukacka-obecna-a-jeji-strategie--998383
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/123029
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/strnad-obecny-ptak-roku-2011--846329
http://www.cso.cz/index.php?ID=389
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RE-USE: OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
Vážení, milí občané, právě ve vánoční době obdarovávání rádi informujeme o nové akci RE-USE –
opětovné použití.
Celkem 3 projekty přispívají k ochraně životního prostředí a současně pomáhají brněnským rodinám začít
nový a lepší život, i když se starou věcí.
Re-use „Druhý život“ opětovně využívá starých, ale stále funkčních věcí.
Co můžeme darovat?
1. nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa atd.)
2. zařízení a vybavení domácností (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
3. obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
4. mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
5. hračky, sportovní vybavení
6. knihy, časopisy
Pozor: „Druhý život“ se nevztahuje na předměty drobné elektroniky,
domácí elektroniky, pracovní elektrické nástroje či jiná elektrozařízení.
Nepotřebné věci můžeme darovat v zelených budkách na sběrných
střediscích Hapalova, Veveří, Okružní a Jana Svobody. Nejblíže k nám
je sběrné středisko Veveří, které má otevřeno od úterý do soboty,
9-13 14-18 hod., tel.: 604 431 359
Pracovníci SAKO věci následně prodají za symbolickou cenu
a výtěžek z prodeje podpoří sbírku „Květiny pro Brno“, tedy
výsadbu a údržbu květinových záhonků.
Re-USE „RE-NAB“
V rámci tohoto projektu nabídne Odbor sociální péče námi
darovaný nepotřebný nábytek sociálně slabším rodinám
a občanům nebo nábytkem vybaví sociální byty.
Co můžeme darovat?
• veškerý použitelný nábytek, včetně zahradního
• dřevěné, kovové či plastové stoly, stolky, židle, skříňky, komody, postele i police

TAK JEDNODUCHÉ JE POMÁHAT
• skřínky, komody, dřevěné či kovové rámy postelí,
policové systémy
• dětské postýlky, ohrádky na hraní, dětský nábytek
• plastový či „ratanový“ zahradní nábytek, zahradní
lehátka, slunečníky atd.
Pozor: z hygienických důvodů nelze darovat čalouněný nábytek
Dotazy k přebíranému nábytku zodpoví garant projektu za OŽP
MMB: Mgr. Květoslava Houzarová, tel.: 542 174 574, houzarova.kvetoslava@brno.cz
Loni v létě se k oběma projektům přidal další s názvem
RETRO-USE.
Retro-Use má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních
věcí, vyrobených před rokem 1989. Tento projekt je doprovázený
slogany „Věci duši neztrácí“, „Starý věci jsou sexy“, „Nemusí být hned
všechno nové a drahé“, „Retro věci jsou zadarmo“ nebo „Staré věci
nepatří do popelnice“.
Co můžeme darovat?
• vše užitečné a vyrobené před rokem 1989, i to, o čem nevíte,
k čemu to je :-)
• knížky, časopisy, nádobí a vybavení domácnosti, technické
vybavení, osobní písemnosti zajímavých lidí, staré fotografie
a filmy, hračky, sportovní potřeby
• vše, co by někomu mohlo být užitečné, ačkoli to už nepotřebujete.
Věci budou předány kulturním institucím, muzeím, divadelním institucím, potřebným a všem milovníkům retra. Žádná věc se nestane předmětem obchodu a ani odpadem. Poškozená bude opravena,
špinavá očištěna.
Kde darovat?
Drobné předměty: Husova ulice, kryt 10-Z, naproti hotelu International, denně kromě pondělí: 11.30–18.15 h, větší předměty v externím skladu na Škrobárenské, otevírací doba odpoledne nebo dopoledne, od úterý do neděle, tel. 542 210 622, e-mail: retro@retro-use.cz
za zpravodajskou radu Irena Bubeníková
zdroj: http://www.sako.cz/stranka/cz/638/projekt-re-use/

SAKO SE O ODPAD POSTARÁ I O VÁNOCÍCH,
VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Společnost SAKO Brno se o svoz směsného a tříděného odpadu
postará i během vánočních a novoročních svátků. Svážení odpadu
v tomto období bude probíhat podle běžného harmonogramu,
jedinou změnou bude přesun svozu z pondělí 1. ledna na úterý
2. ledna a dále vždy posun o jeden den. V praxi to znamená, že
pondělní odvoz bude nahrazen v úterý, úterní ve středu atd.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku
omezena jen minimálně. Uzavřená budou pouze o státních svátcích,
tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Navíc ve čtvrtek 31. prosince
budou na všech sběrných střediscích probíhat inventury, proto
nebudou v provozu.

Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik
možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné
středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště,
která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek
ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu,
tedy u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm,
měli by občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé
kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.
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NEVODSPONĚNÁ A PAZGŘIVEC
V dávnéch dobách, kdy ještě valila nespótaná Švarcava vod Bítýšky
je už totálně v gébišu. Tam je dycky těžké kosygin, ale fčil mu bylo
přes Kyničky a Bastr do štatlu, a vo nějakým Pryglu nebyl vůbec
jasný, že fčil asi vod tý kosy zagrébuje do sna. Na poslední chvílu
žádné hantec, lajfčil právě v Kyničkách správné džery se třema vodzgóml ve valdu nějaký vosvětlený fenstry. Doklapal blíž a zgómnul
litkama.
vošumtělé polorozbořené zámoš. Vtruknul dovnitř, tam pustevna,
Byl to těžké vekslák a protože tenkrát nebyl ani Tuzál, ve kterým by
ale betelná teplotechna a u krbu nachystaná zobka a láhev červa.
se daly schrastit betelný džanky, džiska, fošny nebo kazety do mága,
Tak natlačil do štrycle, nalil si decku a zalomil.
tahal to fšecko přes šváru z Rajchu a prodával v sobotu na burze
Druhé den chtěl hodit děkovanec majiteli zámku, ale nikde ho nebyl
v parku u Janáčkáča. Hlásil těžkó vatůfku, ale sténě se měl co voháštond vymáknót. Tak se rozhodl, že už vodvesluje, když vtem zgóml
nět, aby uživil svoje tři kocny, kerý mu zůstaly na krkovičce poté,
v zimní zahradě špicovó růžu. Napadlo ho, že ju vezme svýmu nejco vodklapala na nebeské čundr jeho stařka. Zvlášť ty dvě starší koc
milejšímu a nejskromnějšímu šropovi a utrhnul ju. V ten moment ho
mu dávaly zabrat. Byly těžce vysazený na pařby, fošnové hmyz na
někdo čapnul za rameno. Když se votočil, zařval na plné vál. Hlášený
Faválu a na borce. Furt jenom chcely bét špicově volepený, samá
blato na hřišti a rozklepaný kolky z těžkéch fedrů. Zgóml pazgřivca
goldna, špica šminky a válce a na nějakó hoknu házely leda bobek.
s obrovskó dóznó fógla, zoban jak přerostlé papagáj, lidský augle,
To ta nejmladší koc dělala tatovi těžké radovanec. I když byla z těch
porostlé peřím, a na rukách a nohách kolky s obrovskéma drápama.
tří kocórů névětší kusanec, na
„Tak já tě tu pohostím, ani tě nepařáky házela salám, furt na
scháluju a ty se mi vodvděčíš tím,
že mi upajtluješ moju nejmilejší
kéru něco piglovala, klohnila
růžu!“ vařil přerostlé fógl na lidvšem zobku a večer žádná disskéch haxnách.
koška. Rumunsko s koló, válce
„Hážu těžké soráč,“ nahodil voani borci jí nic neříkali. A tak
mlóvačku vyklepané fotřík, „já
ještě v devatenácti járech byla
jen chcel udělat radovanec svý
nevodsponěná. Nikde nelófronejmladší dceři.“
vala a neházela ani moc čučku
„Tak poslóché, konópku,“ nahlásil
do bedny. Jenom furt lóskala
mu humusák, „tady máš ještě
nějaký bichle. Taky to byla fest
nějakó goldnu a drahý grymle, ať
nabitá koňa.
nendeš s prázdnó. Dohrň na doJednó takhle před Velkým ramášov a pošli mi sem tu svoju koc.
dovancem fotr máznul šropům
Jestli do tédna nedoklape, tak si
dotazník, co chtějó dovalit
tě vymáknu a ubóchnu si z tebe
z Práglu pod keřa. Měl tam
špicovó zobku.“
scuka s partyjó kšeftařů, tak by
Když štatlař dohrnul na kér
spojil přijemné s užitečným.
a vyndal goldnu a drahý grymle
Zatímco dvě starší koc si navyna ponk, hned se vo to lakomý
méšlely oringle s brilošama,
KRUMPLOVÉ VELKORADOVANCOVÉ ŠNYCL
švice začaly přetahovat. Negoldnu a kódr y s drahéma
(Bramborový Vánoční řízek)
vodsponěný podal růžu a vysygrymlama, nevodsponěná taRecept z knihy 50 odstínů hantecu
pal jí hned za čerstva svoju patovi nahlásila, že nic nepotřebusovó stořku. A že ju za pazgřivje, hlavně ať se jim vrátí v ókeju
Gómu, že se tenhle spešl šnycl v krumplovým futrálu nemusí
cem nepustí a rači se nechá vod
na domášov.
dělat imrvére na Velké radovanec [Vánoce]. No, posuďte sami.
něho schálovat.
Vařila: „Já nic nechcu, maximálně
Z čeho to ufachčíme:
„Nic se necháluje tak óbržhavka,
třeba jen nějaký malinký kvítko.
kilo vepřové kýty od kosti nebo krkovicu
jak se to uklohní,“ nahlásila mu
Ale dé si festovního majzla na ty
salcna [sůl], mletá pepřenka
koc. „Nedělé si pupínky, tato, zéCajzle, lóskala sem v cajtunku vo
3/4 kila krumplí [brambor]
tra za ním dohrnu a třeba to fšecnich hlášky, že só křivý jak klika
vajco
ko dobře dopadne.“
vod polepšovny. Hópneš jim na
2 deka hladkýho móčmena [mouky]
Druhé den nevodsponěná vynějakó habaďůru a zůstaneš né5 deka tvrdýho sejra na stróhačku
startovala za pazgřivcem. Cestó
grové do konca lajfky.“
se stavila v Bíteši U Karla na beTata slíbil, že se nenechá vobJak to ubóchneme:
telnó zobku a vodpoledne už
táhnót, hópl na hajtru a pila na
Ze startu ufachčíme těsto na futrál.
klepala na futra zámoša ve valdPrágl.
Smícháte jemně nastrouhané syrové krumple, vejce, salcnu,
ně u Fukéřovýho Žankova.
Ukázalo se, že dcera neměla fedpepř, dva bagry móčmena a ten strouhané sejra. V tym těstu
Bylo votevříno, tak naklapala
ry pro nic za nic. Švédi ufachčili
budeme ty šnycle vobalovat. Pak flajšnu nakrájíme na plátky,
dovnitř. Všude těžké ordunk,
na štatlařa takové voltr, že stěží
jemně naklepeme, vosalcníme, vopepříme a vopečeme ho na
prostřený stoly, na nich betelná
zachránil holé lajf. Módrové
pánvi na oleju na obou stranách. Stačí 4–5 minut a pak ten
zobka, vajnoš i neperlivá vasroa bez lovů valil zpátky na hajm.
vopečené flajš namočíme v tym krumplovým maglajzu a dovica. V ložnici ustlaná betla
Štreka byla dlóhá, klendra jak
smažíme to na voleju do světle hněda. Podáváme to s vařenéma,
s nebesama a rozfajrované krb.
sviňa a když dorazil někam
na másle vopečenéma krumplama a brusinkovým kompotem.
Nevodsponěná si prohlídla celé
k Fukéřovu Žankovu, gómal, že
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zámoš, cimru po cimře, hodila čučku i do kópelky a na retych, ale
všude těžká pustevna, pazgřivec pali. Pustila bednu, ale tam kulofka. Jen další pokračování Borca na rathausu a Tři pětky válů zemanský švestky. Tak si chvílu luštila křížovky a pak natlačila nějakó
chálku do štrycle s tem, že pohrne do regála. Ale najednó se na
ponku objevila sklínka s nalitým červem a vodněkud se ozvalo: „Tak
víté, kocóre, na mým zámošu. Dófám, že ti šmakovalo a že si se mnó
dáš po skleničce. Lajfčím tady hafo jařin na sólofku a za tak krásnó
společnost su fest vděčné. Oceňuju taky to, že tvůj fotr je rovinové řízek
a dodržel slib, že za mnó naklapeš.“
Havaj se votočila po hlasu, ale nikeho nezgómla.
„Vylez, kemo, ukaž se mi, vím už vod taty, že néseš žádné manekýn, ale
máš příjemné hlas, tak nemůžeš bét až takové humusák.“
Pazgřivec chvilku nahodil přemysla a vaří:
„Nene, dáme temu pár tédnů čas, fčil kdybys mě zgómla, tak by se ti ze
mě tutáč vobrátil kufr. Budeme hantýrovat takhle.“
A tak tédny valily, kalósek s nevodsponěnó po večerech hantýrovali vo všem možným. A byl jasné vál, že se v názorech na fůru věcí
těžce shodujó. Dokonce došel hantec i na to, že pazgřivec je ve
skutečnosti zakleté princál a že mu může pomoct jen jediná věc, ale
tu on právě nesmí nikemu látnót.
Koc furt vrtaló dóznó, jak to navlíknót, aby borca aspoň na chvilku
zgómla. Jednó, když tak pařili, tak mu nahlásila, aby jí dolil červa.
Vždycky totiž doklapal zezadu, dolil a zmizel. Tentokrát, když jí doléval, vystartovala mu po plótvi, votočila se a lapla ho za ňu.
To, co zgómla, jí však vzalo luft. Místo plótve lapla nějaké pařát
s drápama a zgómla borca, keré byl vod pasu navrch porostlé peřím
a měl dóznu s vobrovským zobákem jak přerostlé fógl. A z tý dózny
na ňu civěly lidský augle!
Borec se jí hned vycuknul a vzal pilu někam do útrob zámoša. Marně na něho koc volala, marně se mu vomlóvala, byl pali.
Uplynul téden a havaji se začalo fest stéskat. Zobku i vajnoš, fšeho
měla hojnost, semtam hodila čučku do bedny, ale i tam byla furt
jako dneska kulofka.
Pořád volala borca a zjistila, že jí fakt moc chybí a že jí za tu dobu
těžce přirostl k hercně.

Už to trvalo skoro metr a koc už vařila těžký slzavý údolí. Furt prosila pazgřivca, ať se vobjeví, ať se na ni nezlobí, že jí vůbec nevadí,
jakó má ranu. Jednó už to nevydržela a hókla mu do placu, ať za ňó
hned dosmykuje, že bez něho už nechce bét dál na světě a že ho
miluje. A jestli nedonde, že nahodí lajvce mávačku.
Hned na to bořík dosmykoval do cimry. Havaj zavařila těžké radovanec, že góme pazgřivca a dokonce mu nachcala na vanilky válku, jak
mu to sluší, a jakó že má betelnó barvu peří na bedně. A hnala se
k němu, že mu dá hubana, ale vůbec to nešlo, páč se zobanem můžete fakt dost vobtížně vysadit někomu klódné kisanec.
Tak ho aspoň chvilu hladila po dózně, krkovičce, nebo spíš po voleti. Pazgřivec těžce jihnul a nahlásil, že nevodsponěná je nélepčí
koc, kteró kdy v lajfu zgóml a že je vlastně těžká škoda, že je ještě
nevodsponěná a že by s tem mohli něco podniknót. Koc nebyla až
tak proti, tak slovo dalo slovo a že na to vlítnó.
Po chvilce havaj zjistila, že to přece jenom klasickým misionářským
válem nepude, že možná bude lepčí, když pazgřivcovi při tem nebude muset házet čučku do ksichtu. Leda, že by si na dóznu natáhnul trencle, nebo nějaké pytloš. Tu flignu měla vodposlóchanó vod
svéch škaredéch kamošek, který tímto způsobem byly nucený klepat
se svéma borcama.
Ve finále zvolili variantu, že na pazgřivca vyvalila daňka a von si ju
přehnul přes ponk. Hned, jak byl kocór v tróbě, začaly se dít věci!
Z borca začalo vopadávat peří, drápy zmizely a fóglové zoban byl
najednó taky pali. Tu brutální proměnu pazgřivec sledoval ve špíglu,
které byl pověšené přímo nad ponkem a vařil z teho těžké radovanec.
Zámoš se votřásal v základech, fšecko se v mžiku napucovalo, fenstry
se zasklily a samy umyly. V tu ranu byly všechny cimry načančaný
a vymalovaný a z pazgřivca se stal zase nefalšované láčové princál.
Zkrátka, kalósek prolomil tu tajnó kletbu, která spočívala v tem, že
kózlo pomine, když vykropí nějaký nevodsponěný koc hrobku.
Néni tedy třeba ani moc zdůrazňovat, že ve finálce fšecko dobře
dopadlo, mladý se časem vogólovali a lajfčili dál v těžký vatě.
A jaké z teho plyne ponaučení?
Kocóři, neváhéte klepat i se škaredéma borcama. Kdo ví, co se z nich
nakonec vyklube!

Jožka Němcová

Slovíčka:
Bastr – Bystrc
Borec na rathausu – Muž na radnici
daněk – zadnice
džery – správný chlapík, hrdina příběhu, betelné borec
fošnové hmyz – diskotéka
fošny – gramofonové desky
Fukéřův Žankov – Větrný Jeníkov
hajm – domov
Janáčkáč – Janáčkovo divadlo
kocór v tróbě – pohlavní styk
kosigyn, kosa – zima
Kyničky – nyní přestěhované Kníničky
látnót – prozradit
mágo, magič – magnetofon
módrové – hladový
nachcat na vanilky – polichotit
négrové – chudý
nelófrovala – necourala se, nikam nechodila
nevodsponěná – panna
ordunk – pořádek
oringle – náušnice
pali – pryč
pazgřivec – netvor
Rajch – Rakousko
Švarcava – Svratka
Švédi – Češi
Tři pětky válů zemanský švestky – Třicet případů majora Zemana
tuzál – TUZEX, obchod s netuzemským zbožím
upajtlovat, pajtlovat – ukrást
válce – cigarety
volepený – oblečený
voltr – podraz

Honza Hlaváček
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