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Milou povinností každého kronikáře je představit se.
Jmenuji se Irena Bubeníková, narodila jsem se
28. dubna 1966. Dětství jsem prožila v Brně,
střední ekonomickou školu. obor spoje jsem
studovala ve Znojmě a Vysokou školu
zemědělskou, obor ekonomie již opět v Brně.
K mým zájmům patří celý život příroda, lidé,
historie, cizí jazyky a cestování.
Před vysokou školou a během ní jsem
strávila mnoho času jako aktivní tuzemský a
zahraniční

průvodce

cestovní

kanceláře

Čedok.
Jakmile se otevřely hranice státu, vycestovala jsem do Vídně, kde jsem
žila a pracovala krásných deset let. V začátcích mi hodně pomohla ruština,
kterou jsem tehdy díky ruským klientům Čedoku uměla opravdu aktivně.
Později jsem si doplnila angličtinu. Ve Vídni se mi podařilo naplnit svůj
dětský sen a stát se tlumočnicí němčiny.
Po návratu domů jsem se usadila v našich krásných Kníničkách, které
mi přirostly k srdci.
V roce 2005 jsme zde s manželem Petrem radostně přivítali narození
našeho syna Adama.
Kníničky jsou živé, dynamické, plné schopných a úžasných lidí.
Velmi ráda zachytím dění obce příštím generacím.

V úctě Ing. Irena Bubeníková

2

Kronika MČ Brno-Kníničky 2017

Nejdůležitější události roku 2017 v České republice
•

13. ledna – severozápadní Čechy, především Krušné hory zasáhl vítr
o síle orkánu, na Klínovci byl naměřen poryv větru o síle 119 km/h

•

28. ledna byl v Súdánu odsouzen k 20 letům odnětí svobody za
údajnou protistátní činnost humanitární pracovník Petr Jašek

•

25.-29. ledna se v Ostravě konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení,
bylo to první Mistrovství Evropy konající se na Moravě a šesté na
českém území

•

17. února premiér Bohuslav Sobotka sdělil, že považuje Bohumínské
usnesení zakazující vládní spolupráci mezi ČSSD a KSČM za
překonané

•

19. května se Česká republika ujala předsednictví v Radě Evropy

•

Senát schválil tzv. protikuřácký zákon. Od konce května platí
absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či
kin

•

6. září – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila
vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka
k trestnímu stíhání

•

20.–21. října vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017 hnutí ANO – 78 mandátů, ODS – 25 mandátů,
shodně Česká pirátská strana a SPD každá po 22 mandátech, KSČM a
ČSSD shodně každá 15 mandátů. Voleb se zúčastnilo 60,84 % voličů

•

6. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman Andreje Babiše
premiérem

•

10. prosince zasáhlo Ostravsko zemětřesení s magnitudou 3,5

•

13. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman první vládu Andreje
Babiše
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Co přinesl rok 2017 Moravě a Brnu?
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byla průměrná teplota
vzduchu v Jihomoravském kraji nejvyšší ze všech krajů ČR, 9,8 °C. Tato
hodnota byla o 0,9 °C vyšší, než je teplota dlouhodobého normálu kraje
(období 1981–2010) a o 0,5 °C méně, než byla průměrná teplota vzduchu
vloni.
Naopak – roční úhrn srážek 473 mm je s přehledem nejnižší ze všech
krajů ČR a zároveň o téměř 100 mm nižší než dlouhodobý průměr.
Ze všech českých regionů právě Jihomoravský kraj zaznamenal
nejvyšší příliv turistů – mezi roky 2016 a 2017 činil nárůst téměř 15 %.
Oblíbený cestovatelský portál Condé Nast Traveller například jižní
Moravu zařadil mezi nejkrásnějších 50 míst světa.
Lednicko-valtický areál, který je od roku 1996 součástí světového
dědictví UNESCO, zařadila minulý rok společnost Mastercard dokonce
mezi deset nejkrásnějších skrytých pokladů Evropy.
První případy ptačí chřipky s průvodním virem H5N8 se objevily na
začátku ledna v Moravském Krumlově, pak v Ivančicích a v Brodě nad Dyjí.
Veterináři museli utratit přes 10 tisíc ptáků v postiženém a ochranném
pásmu v okruhu tří kilometrů. Pohotovost byla odvolána v průběhu března.
V dubnu začala oprava Janáčkova divadla. Cílem čtrnáctiměsíční
rekonstrukce za 650 milionů korun je zlepšení zázemí divadla, sociálních
zařízení, střechy, modernizace interiérů a diváckých prostor i bufetu. Počítá
se i s opravami jevištních technologií a s rekonstrukcí rozvodů.
Nabídka kulturních akcí přesto zůstala široká. Do Sonocentra
zamířila zpěvačka Macy Gray i americká skupina Delta Moon. V říjnu
roztančilo Brno rakouské uskupení Parov Stelar Band. Konal se i Maraton
hudby, Moravský podzim, vystoupení švédské rockové skupiny Europe,
dále jazzové zpěvačky Diany Krall, legendární rockové uskupení Kiss a
mnoho dalších.
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Nejasnosti spojené s brněnským nádražím trvají. Kvůli nutným
opravám stávajícího nádraží je v provozu i tzv. Dolní nádraží nedaleko
Vaňkovky.
První tři vítězné projekty roku 2017 kampaně Dáme na vás jsou tyto:
Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu
Rozhledna Holedná
29. června došlo v Brně k požáru Hošnovy vily v Pisárkách, původně
secesní budovy německé školy z roku 1905. Požár napáchal škody za cirka
půl milionu korun.
Brno stárne, rodí se méně dětí a zvyšuje se délka dožití. Mezi lety
2010 a 2017 se zvýšil počet cizinců téměř o 4 tisíce. Roste počet lidí bez
domova. Ceny nemovitostí v Brně jsou po Praze nejdražší v republice.
V Brně žilo na začátku roku 377 973 obyvatel, na konci již 379 527.
Kníničky se v roce 2017 rozrostly o 6 lidí, žije tu s námi 28 cizinců.

Počet a rozložení obyvatelstva v Kníničkách k 31.12. 2017
Muži

Muži 15+

Ženy

Ženy 15+

Celkem

Celkem 15+

490

404

542

447

1032

851

O životě v Kníničkách podrobně referují následující stránky.
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Tříkrálová sbírka v Kníničkách
proběhla v sobotu 7. 1. 2017. 18 koledníků a 6 vedoucích skupinek vybrali
díky štědrosti kníničských dárců 28 297 Kč. Na území brněnské diecéze
(jižní Moravy) se letos vykoledovalo 23,7 mil. Kč, v Brně dárci darovali do
kasiček 1 984 572 Kč.
Koledovaly tyto děti: Blatná A., Blatný T., Brücknerová N., Bubeník A.,
Grossová B., Jiřík M., Jiřík M., Juránek T., Juránek V., Kabelková E.,
Staňková A., Staňková L., Staněk V., Šajgalíková Z., Veselá M., Veselý V.,
Vincencová V., Vincenc K.
Vedoucími skupinek byli: Jiříková H., Juránek L., Staňková A., Staněk P.,
Veselá P., Vincencová K.
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Darované příspěvky byly využity na projekty, které přispěly k udržení,
zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb a
zdravotních služeb na Brněnsku. Zejména se jednalo o:
•

rekonstrukci vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově
ulici v Brně

•

podporu vzniku Terénní asistence sv. Františka určené lidem bez
domova

•

založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně
nemocných v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich
rodinám.

Tradice tříkrálové sbírky vznikla už ve středověku, kdy se ve městech a na
vsích hrály hry o třech králích. Chudé děti chodily 6. ledna po domech
oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, zpívaly koledu a posvěcenou
křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem. Dostaly
za to vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu.
Na začátek koledování v našich Kníničkách, po dlouhé přetržce v období
socialismu, zavzpomínali její

průkopničtí organizátoři – Klaudius

Kasprzak, Marie Kasprzaková, Markéta Staňková a Milan Kučera:
„Poprvé se v Kníničkách Tříkrálová sbírka uskutečnila v roce 2003
zejména zásluhou pana Klaudia Kasprzaka. Pan Kasprzak vyrobil královské
koruny a transparent se kterým chodili, aby už na první pohled avizovali, o
co se jedná. Jako tři králové tehdy byli Filip Lukášek, Petr Mikulášek a
Michal Rohovský. Koledovalo se dva dny a vybralo se 10 800 Kč.
V počátcích pořádání Tříkrálové sbírky byl problém najít děti, které by byly
ochotny se koledování zúčastnit.“
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Někteří spoluobčané si jistě vzpomenou, že v roce 2005 koledoval pan
Kasprzak sám. Od roku 2006 se organizace sbírek ujal Milan Kučera.
Protože se Tříkrálová sbírka postupně dostávala do povědomí spoluobčanů,
zvyšoval se postupně také zájem dětí o účast při koledování. Podařilo se
vytvořit dvě a později i tři skupinky koledníků.
Od roku 2008 organizuje Tříkrálovou sbírku paní Markéta Staňková.
Koledníci se scházejí u Kučerů, Ondrova 38, kde se ustrojí, rozdělí do
skupinek a odcházejí koledovat. Ne vždy byly koledníkům klimatické
poměry nakloněny. Např. v roce 2004 venkovní teplota klesla na -16,5 0C. V
roce 2015 zase byly chodníky pokryty ledem, takže bylo nutno začátek
koledování odložit o více než o hodinu. Letos se pohybovala venkovní
teplota při odchodu koledníků od Kučerů mezi -13 až -12 0C.
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V letošním roce, díky zájmu dětí, bylo vytvořeno celkem šest
skupinek koledníků. Jistě jste si všimli, že v některých skupinkách nebývají
vždy tři, ale čtyři králové. Věříme, že chápete, že se organizátorům zájem
dětí o účast na koledování těžko odmítá. A protože jsme měli korun pro
koledníky díky Anežce Staňkové dostatek (v minulém roce vyrobila 16 ks
nových korun), mohli jsme všechny děti korunou vybavit.
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11. kníničské lihobraní, 3. tlamolep
...a tradiční country bál – 4. února hrála jako už tradičně kapela Zimour.
Návštěvnost i nálada byla velmi dobrá. Nejlepší pálenky měl téměř již
tradičně pan Evžen Štelcl z Bystrce, ale ani Kníničtí nedopadli špatně. Po
vyhlášení výsledků soutěží si všechny vzorky mohli ochutnat i ostatní
návštěvníci country bálu

Odměny pro vítěze v soutěžích o nejlepší
domácí pálenku a domácí likér věnovala
Eva Novotná a Václav Kalaš.
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Ostatky
25. února připlula do Kníniček tlupa pirátů! Prvními výstřely z děla na
svém korábu zahájila šestý ročník Ostatků. Do ulic vyrazily více než dvě
desítky masek, mezi kterými nechyběla smrtka, vodník nebo třeba dobře
zásobený hospodský, který rozléval pivo. Stárci a stárky nabízeli i pálenku a
koblihy. K průvodu masek se postupně přidávali další lidé a připojovali se
ke zpěvu, který doprovázely housle a harmonika.
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zábavě

hrála

dechová

hudba

Svatobořáci, která na parket nalákala spoustu
masek. Více než dvě třetiny účastníků totiž
dorazilo v převleku. Tradiční soutěž o nejlepší
masku nemohla chybět :-). Letos vyhrála Petra
Pumprlová v masce princezny Leiy ze Star Wars.
V jedenáct hodin pak chasa společně s
ostatními maskami pochovala basu a společně si
připomněla uplynulý rok a pomodlila se za ten
nadcházející. Poté zábava volně pokračovala až do
ranních hodin.
Období půstu před Velikonocemi začalo.
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Dětský maškarní ples
I letos byl oblíbený maškarní ples součástí oslavy masopustu. O zábavu se
postarali dva prima klauni, kteří nikomu nedopřáli ani chvíli oddechu. Děti
plnily různé úkoly, tančily a z balónků tvořily jezevčíky, i rodiče a prarodiče
byli nepostradatelnou součástí veselého dění.
Na závěr byly uděleny ceny
nejzdařilejším

maskám

a

protože všechny děti bez
výjimky

byly

nádherné,

dostaly také všechny sladký
balíček. Okouzlený pohled
malé bílé víly a ostatních dětí
na

fotografiích

radost

a

nejmenších.

dokresluje

nadšení

našich
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Posezení nad starou fotografií II
konané v sobotu 25. března v tělocvičně bylo příjemným podvečerem
plným vzpomínání a povídání o Kníničkách.
ÚMČ přispěl dostupnou technikou a občerstvením. Večerem
provázela místostarostka Ing. Hana Juránková. Této milé akce se účastnili i
hosté, zejména bývalí občané, kteří dnes žijí v jiných čtvrtích města Brna.
Vzhledem k ohlasu a návštěvnosti bude posezení zorganizováno i
napřesrok.
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Velikonoce
Letošní kníničské kraslice jsou jako malované, radost pohledět. Chasu jsem
přistihla u Hrdličků a poblíž i rodinu Rychteckých. Fotografie dosvědčují,
že tato krásná tradice žije a je dále předávána dětem už od prvních krůčků.
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Čarodějnice
Během filipojakubské noci z 30.dubna na 1.května vládnou prý zlé a nečisté
síly větší mocí než kdy jindy.
I u nás se v lesním areálu objevilo velké množství čarodějnic a
čarodějů. Přilétali krátce po poledni, odlétali po půlnoci. Dnes o nich už nic
nevíme. Zůstalo jen pár fotografií a za všechno prý může SOPKa.
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Proměna starého hřiště v nové
Horní hřiště se v květnu zase vrátilo dětem. Přechodné uzavření bylo dané
výměnou herních prvků, staré „průlezky“ po devíti letech provozu i přes
stálou údržbu dosloužily.
Nové herní prvky, za které jsme vydali přibližně 200 000 korun, jsou
zhotoveny z impregnovaného dřeva a celé hřiště tak působí nenuceným
přírodním dojmem.
Změnu oceňují také učitelé. Větší hřiště v Dolních loukách je neméně
lákavé, ale je i oblíbeným cílem školek z Bystrce a promíchání dětí ztěžuje
řádný dozor.
K atraktivitě Horního hřiště přispívá i jeho umístění v okolní přírodě,
daleké výhledy, sousedství s Motýlí loukou a vzrůstajícím sadem.
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Sad a motýlí louka
Vloni vznikly dva ojedinělé ekologické projekty „Sad ovocných stromů
starých odrůd“ a „Motýlí louka“. Jejich autory jsou tajemník Ing. Bezděk,
Ing. Pelánek a jeho syn Ondřej.
Pane tajemníku, co Vás vedlo k myšlence a činu založit sad?
Podnětů bylo hned několik. Předně vím, že ořechy z ořechovníku rostoucího
na hřišti u tělocvičny jsou velmi žádané a občané je sbírají ve dne v noci. Vzhledem
k tomu, že spravujeme různé pozemky, nebylo o čem přemýšlet. Taky rád
vzpomínám na prázdniny u babičky a její zahradu. Lozil jsem po stromech a
ochutnával jablka z různých odrůd jabloní, hrušně z různých odrůd hrušní, třešně
z různých odrůd třešní a tak dál. Ovoce každého stromu mělo svoji vlastní chuť a
vůni. Dnes mám pocit, že všechna jablka bez ohledu na odrůdu chutnají stejně,
všechna rajčata chutnají stejně atd. Je tedy nejvyšší čas vrátit se zpět. S naším
údržbářem, panem Smejkalem, jsme zajeli v pátek odpoledne do prodejny v
Uherském Ostrohu, která se specializuje na prodej původních a krajových odrůd
ovocných stromů. Poradili jsme se na místě s ovocnáři o vhodnosti odrůd pro naše
podmínky. Sázení a zalévání stromků, jejich opory, to už byla především věc pana
údržbáře. Mladým stromům jsme dopřáli hodně prostoru, právě s ohledem na
Motýlí louku mezi nimi a kolem nich. Stromky se nakonec ukázaly velmi praktické,
vyznačují pásy louky, které se sečou teď nebo třeba až za půl roku.
Jaké stromky v sadě najdeme? Ořechy?
Určitě, na ořechy jsem myslel, ale ty jsme vysadili na okraj sadu, dál od
ostatních. Na kmíncích stromků najdete plastovou visačku s názvem, typem
podnože, datem a podobně. Celkem jsme zasadili 19 stromků, např. moruši bílou,
moruši černou, jeřáb červený, špendlík žlutý,
hrušeň muškatelka šedá, hrušeň kozačka, třešeň
sweethearth, višeň fanal, meruňku barbora,
meruňku harlayne, jabloň coxova reneta, ořešák
apollo, ořešák labe. Bohužel několik stromků
nám letošní velmi atypická zima zničila.
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O vznik Motýlí louky se zasloužila nám všem dobře známá dvojice - táta a
syn, pan Martin a Ondřej Pelánkovi. Vypomohla naše radnice.
Pane Ondro, jak se vede Motýlí louce, bylinám, motýlům a drobným
samotářským včelám?
Na Motýlí louce právě rozkvétají čičorky pestré, štírovníky růžkaté a další
květiny. Louka je celkově počtem druhů rostlin poměrně chudá. V minulosti byla
totiž hnojená a nevhodně sekaná, takže z ní mnoho druhů rostlin ustoupilo. Ještě
řadu let potrvá, než se změní na druhově bohatší louku, která bude hostit i pestřejší
společenstvo hmyzu a dalších organismů.
Nicméně zde poletuje několik druhů
motýlů

–

okáč

poháňkový,

modrásek

jehlicový, minulý týden jsem tam viděl i
otakárka ovocného a kudlanku nábožnou.
Blanokřídlí opylovači louku navštěvují
v hojném počtu – včely medonosné i
samotářské

a

několik

druhů

čmeláků.

Informační tabule na louce popisuje celý
projekt, mé červnové snímky zachycují
momentální stav.
Nezbývá než držet palce a hlavně
poděkovat všem, kteří se podíleli svojí
prací. Udělali tak něco dobrého a
užitečného pro své bližní – pro lidi,
rostliny a hmyz.

19

Kronika MČ Brno-Kníničky 2017

Cukrárna Anička oslavila své 25. výročí
Vážená paní Alenko, letos v květnu jste oslavili 25 let trvání Vaší rodinné
firmy. Je to úspěch, který se nepovede každému. Srdečně gratulujeme Vám i
Vašemu tatínkovi. Celé čtvrtstoletí jste nedílnou součástí našich Kníniček,
tak dlouho jste tu s námi a pro nás. Ohlédněte se zpátky a bilancujte,
vyprávějte, zajímá nás úplně všechno.
Začátek našeho příběhu nebyl zrovna veselý. Byla jsem mladá žena, a když
se mi rozbilo manželství, přišla jsem i o svoji práci personalistky v
Průmyslových stavbách. Vrátila jsem se domů k rodičům a stála před
otázkou, co teď dál. Z Hradce Králové přijela i teta Anička, maminčina
sestra. Taky ona přišla o práci mistrové ve Východočeských pekárnách a
cukrárnách.
Moje maminka zhodnotila situaci, nezaměstnaná ekonomka a
nezaměstnaná cukrářka, tak přišla s nápadem udělat cukrárnu. Byla to
tehdy taková zmatená doba, automechanik se stal řezníkem, švadlena
úřednicí bez znalosti psaní na stroji. Já a teta jsme naopak měly společně
ideální kvalifikaci. Cukrárnu Aničku jsme založily v prosinci roku 1991.
Po úspěšném startu firmy manžel tety těžce
onemocněl a teta se vrátila zpátky do Hradce,
aby o něho pečovala. Její muž do roka zemřel,
ale teta se mi natrvalo zpátky už nevrátila,
zůstala doma a našla si práci u soukromníka
v nově otevřené cukrárně. I po letech se však
mohou všichni zákazníci cukrárny s tetou
uvítat na všech stěžejních akcích MČ Kníničky.
Cukrárna Anička nese své jméno po tetě Anně Kultové – dámě vpravo. Alena Tullová, majitelka,
vlevo,

V roce 1992 začaly v Kníničkách pracovat Inženýrské a průmyslové
stavby (IPS). Funkci starosty obce tehdy zastával Ing. Zdeněk Cibulka,
který využil první dotace pro jednotlivé obce a tuto dědinu vlastně

20

Kronika MČ Brno-Kníničky 2017

zbudoval. 3 roky se pracovalo na kanalizaci, silnicích a chodnících. Bylo tu
hodně jam, hlubokých třeba 4 metry a dědina byla celý rok neprůjezdná.
Pracovalo tu padesát dělníků. Díky panu starostovi, který mi navrhl, abych
pro tyto dělníky zajišťovala veškerý potravinářský sortiment, moje firma
přežila. Byla to tehdy moje téměř jediná obživa, místní občané ke mně až na
pár výjimek nechodili.
Pan Ing. Cibulka pro mne zůstává starostou číslo jedna, starostou v
pravém slova smyslu starat se.
Je mi líto, že si nikdo nevzpomene, že tento člověk tuto obec tímto
způsobem úžasně pozdvihl a dal ji krásnou tvář. V té době jsme byli
hodnoceni jako nejhezčí čtvrt města Brna, lidé se sem chodili na nás dívat,
nikdo neměl takovou čtvrt jako my tady.
Bez tety jsem si musela sehnat dodavatele a pokračovat sama. Zůstal
mi obrovský dluh za stroje a zejména chladírenské zařízení. Tatínek tehdy
byl už důchodce, ale i tak odejel do Německa pracovat jako klempíř, aby mi
pomohl půjčku splácet. Maminka mi pomáhala ze svého platu u JZD 1. Máj
v Komíně a svojí prací pro cukrárnu.
Mladá generace si vůbec neumí představit, že v té době neexistovaly
žádné telefony v domácnostech a už vůbec žádné mobily. Já jsem tři roky
chodila s korunami v hrsti a se seznamem objednávek v létě, v zimě do
jediné telefonní budky v Kníničkách u naší kapličky a tam jsem strávila
hodiny při jednáních s dodavateli. Až po třech letech od podání žádosti mi
zkostnatělý systém Telecomu poskytl telefonní linku.
V roce 1993 nastoupil k moci premiér Václav Klaus, který nařídil
živnostenské listy, jinak budou firmy zavřeny. Z tohoto důvodu jsem
nastoupila na rekvalifikační kurs pro povolání kuchař, číšník, barman. Moje
střední ekonomická škola se vztahuje na maloobchodní prodej. A garantkou
cukrárny je moje teta Anna s výučním listem cukrářky. Zmrzlinu si vyrábím
sama technologií za studena, navštěvuji školení dodavatelů zmrzlinových
směsí. Účastním se odborných veletrhů, třeba brněnské Salimy, reaguji na
pozvání obchodních veletrhů do Paříže, do italského Longarome.
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S nastávajícím vstupem do EU byla cukrárna prodrobena celkové
rekonstrukci, opět byla otevřena po čtyřeh měsících v březnu roku 1999. V
Kníničkách tehdy fungovaly dvě hospody, které byly zrušeny, provoz
cukrárny začal být rozšiřován o výčep piva vína a kofoly. Provoz se rozběhl
natolik, že s přibývajícími zákazníky jsme museli začít řešit rozšíření
kapacity.
Bylo nutno vybudovat venkovní posezení na pozemcích magistrátu
města přes ulici, tak jak je znají současní obyvatelé.
Velkou pomocí mi byl můj bratr, Ing., Bc. Františkovi Tesařovi, který
sám navrhl celý interiér a exteriér. Vyrobil ho vlastními rukama. Ještě
jednou mu děkuji.
Rovnost uveřejnila v dubnu 2007 velmi pěkný článek o Vaší společné
práci. Pod titulkem „ V Kníničkách mají růžovou hospodu se zákusky a
pivem“ Vás označují i jako „růžový podnik na kraji města“ a Vás osobně
jako „ženu za pultem“
Samozřejmě se zmiňují o
garáži,

která

suplovala

chybějící hospodu. Výčepním piva je tu od začátku
Váš pan tatínek František
Tesař
Můj

táta

je

neodmysli-

telnou součástí cukrárny,
má k ní silný vztah. Na
rozdíl ode mne je milovníkem sladkostí. Já se sladkého přejím, když musím ochutnávat došlé
inovované zákusky. Prozradím Vám taky, že nedávno oslavil svých 85 let.
Přesto, že je vyučený klempíř, řadí se mezi nejstarší výčepní
Jihomoravského kraje. Svoji původní profesi zastával 50 let a klempířinu
reprezentoval v Německu, Sýrii, Polsku a na Ukrajině.
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Od roku 1999 obětavě stojí za pípou, říkají mu děda. Výčep v garáži
provozuje pouze v letních měsících, objekt není bohužel zateplený.
Návštěvníci často obdivují malby na stěnách garáže. Zhotovil je umělecký
malíř Jan Bodeček, který v současné době žije v Černé Hoře.
Tatínek od podzimu odpočívá a na jaře se těší na své zákazníky.
Výčep a návštěvníci se stali jeho životním stylem.
Jemu a mé mamince patří můj největší dík.
Maminka nám odešla na vánoce v roce 2008. Ona byla tím hlavním
iniciátorem a hybnou silou veškerého dění cukrárny až do své smrti. Věřila,
že cukrárna bude i bez ní pokračovat dál. Kdyby se vzbudili všichni
nebožtíci, kteří k nám do cukrárny chodili, nevlezli by se sem.
12. května jsme veřejně oslavili naše výročí. Velmi mě potěšilo, že
přišlo takové množství lidí,tolik příznivců naší cukrárny.
Mezi významnými gratulanty byli primátor města Brna, Ing. Vokřál,
starosta naší městské části Bc. Žák, tajemník Ing. Bezděk, bývalá starostka
Jarmila Kubátová, vedení týmu SOPKa a naší sousedé a kamarádi. Velmi
mě potěšil pan Ing. Zdeněk Cibulka, když přišel na oslavu 25. výročí mojí
firmy a popřál mi do dalších let hodně úspěchů.
Ještě jednou děkujeme s tatínkem všem za krásné dárky a květiny.
Samozřejmě během dalších let starosti a problémy neubývaly a v
současnosti je poslední tečkou pokladní systém EET.
Každý týden po dobu jednoho roku jsem musela navštěvovat kursy
pro práci s EET včetně programu nových Windows. Ačkoli pan Babiš
sliboval, že pokladní systém nikoho nezruinuje, já jsem na něho musela
šetřit dva roky. Taky bylo nutné upravit program v PC na pokladní systém
a specifikaci mého provozu a slibovaná výše pokladny 5000 Kč se zvedla o
jednu nulu.
Věřím, že rozhodování naší vlády a celková politická situace naší
republiky nám živnostníkům umožní pokračovat v našem díle a nebudou
nás pohlcovat svými předpisy a nařízeními.
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Vážená paní Alenko, spolu s Vámi chceme věřit, že povolební vláda
snad začne malé a střední živnostníky více podporovat, že budete mít ještě
větší radost z Vaší práce a že společně prožijeme další čtvrt století. Vaší
mamince věnujeme tichou vzpomínku, Vám, Vaší tetě a tatínkovi přání
pevného zdraví, odhodlání a podnikatelských úspěchů. Ať se Vám daří.
Alena Tullová, za zpravodajskou radu Irena Bubeníková
Cukrárna Anička a její majitelka by
nikdy

nemohla

pracovat

bez

brigádníků a lidí, kteří věřili v úspěch
cukrárny a obětavě pro ni pracovali.
Zleva: Iva Dufková, Lída Belánová,
Alena Tullová, Anna Kultová.
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Český pohár turistických závodů v Kníničkách

Loni v květnu jsme končili sezónu uspořádáním velké akce pro veřejnost na
počest Karla IV. Letos nás čekalo daleko větší sousto. Náš oddíl dostal za
úkol uspořádat 2. závod Českého poháru turistických závodů. Jedná se o
postupový závod, kterého se účastní závodníci z celé České republiky.
Připravovali jsme se na něj už od podzimu, kdy se rodiče nechali
proškolit a stali se rozhodčími. Dál už pak následoval řetězec událostí od
vyřízení různých povolení až po zajištění ubytování pro závodníky.
A konečně tu byl 20. květen, den, kdy všechno vypuklo. K nám do
Kníniček se sjelo 312 závodníků z 26 oddílů z celé republiky. Od
Karlovarského kraje až po Moravskoslezský. Ráno v devět hodin bylo
slavnostní zahájení,

závodníci pronesli slavnostní slib. Poté se už

přesouvali na start k lesnímu altánu. Turistický závod obnáší několik
disciplín např. hod míčkem, plížení, zdolání lanové lávky, ale také
vědomostní stanoviště – určování dřevin, turistických a topografických
značek apod.
Jsou tři druhy tras, pro různé kategorie. Les v Hlubočku nám umožnil
připravit pěkné trasy.
Těšilo nás, že si je závodníci po doběhu pochvalovali. Někteří byli
překvapeni, kopcovitým terénem, který v Brně nečekali.
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Poslední závodník startoval kolem 14. hodiny a pak už vše směřovalo
k velkému vyhlášení, na které byly zvědavé převážně naše děti. Všechny
návrhy na odměny totiž připravovaly právě děti z našeho oddílu. Původně
mělo jít jen o návrh medailí, ale protože se pěkných návrhů sešlo víc,
rozhodli jsme se je použít všechny. A tak medaile, diplomy, poháry pro
vítěze, to vše bylo dílem našich dětí. A stále zbýval jeden moc pěkný návrh,
i ten jsme nakonec použili. Jedna z maminek napekla medaile z perníčku a
nazdobila je tímto motivem. Ale pouze jedna medaile s krokodýlem zůstává
v Brně a to díky Alence Fojtíčkové, která potvrdila svoje prvenství a i v Brně
zvítězila ve své kategorii. A vyhlášením vše skončilo.
Závod se konal v Brně po dlouhých letech. A tak některé oddíly
zůstaly, aby využily příležitosti a mohly navštívit kromě jiného i Brněnskou
muzejní noc.
Měli jsme radost z kladných ohlasů, závodníkům se závod líbil.
Na závěr musíme poděkovat všem, kteří přišli pomoci. A to jak z řad
dospělých, tak dětí. Někdy to byly dokonce celé rodiny. Můžeme prohlásit,
že 20.5. nikdo z TOM Rokytná 409 Brno nebyl doma. Všichni od bývalých

26

Kronika MČ Brno-Kníničky 2017

členů, rodičů, až po ty nejmenší z našeho oddílu pomáhali. Rozhodčích a
pomocníků bylo přes 60!
Velké poděkování patří také panu starostovi Martinu Žákovi za
pomoc s organizací závodů a Úřadu městské části Brno-Kníničky za
darování triček pro rozhodčí a odměn pro vítěze.
TOM Rokytná 409 Brno
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Mezinárodní den dětí
Tradiční dětský den se i letos konal na Dolní loukách za účasti hasičů a
policie. Atrakcí zde bylo mnoho, například radar pro měření rychlosti běhu
dětí, zbraně ke střelbě nebo jen na ukázku, vozový park a zásahový
nafukovací vůz na skákání.
Za splněné úkoly dostaly děti diplom, drobné upomínkové předměty a
sladkosti. Přišlo hodně dětí a rodičů, pan starosta tu byl nejen jako
pořadatel, ale poprvé i jako otec rodiny. Třetí červnovou neděli oslavili
tatínci i svůj Den otců.
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Sousedský petanque
V sobotu 10. června odpoledne se sešlo šestnáct hráčů, kteří se rozdělili do
osmi družstev. Hrálo se na třech hřištích a pan Hrnčíř griloval, aby se
hráčům hrálo veseleji. Na informační tabuli byla vyvěšena jednoduchá
pravidla hry, zapisovalo se, kdo s kým hraje a kolik bodů získal. Viselo tam
i následující poučení: „Smyslem je dobře si zahrát a pobavit se, případně
přát úspěch soupeřům.“
Nejmladším hráčem byl prvňáček Toníček, který to se svou babičkou
Danou Dundáčkovou hrdinně dokoulel na pěkné třetí místo. Střední
generace, manželé Hrnčířovi se umístili jako druzí a vítězi se stali mladí,
ještě nezletilí borci David Ištvan a Tomáš Hrnčíř.
Organizátorka Lenka Ištvanová bude pokračovat v této pěkné tradici
sousedského petanque i příští rok, máme tedy šanci :-)
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Slunovrat
Kníničský slunovrat uspořádal 10. června pan Jiří Slatina a kolektiv.
Slunovrat je spojen s oslavami, které i v dávné minulosti probíhaly
nezávisle napříč kulturami a kontinenty.
Jisté je, že když Jirka začne zpívat, rozzáří se jako sluníčko. Jirka a kapela s
radostí a nadšením roztančil obecenstvo, které jim vše vracelo širokým
úsměvem a dlouhým potleskem.

Na otázky kolem Slunovratu kapela ústy Jiřího Slatiny sdělila:
Projekt vyrostl na ideji stmelit podobně i jinak smýšlející lidi hudbou. Lidi z
blízkého i širšího okolí. Letošní 7. ročník opustil lokalitu ,,Sokoláku“, pláž na levém
břehu Brněnské přehrady, kde probíhal v uplynulých třech letech a přesunul se před
cukrárnu Aničku do Kníniček.
Tentokrát byly pozvané kapely: WHM trio (jazz), Basement Weirdos (RnB),
Měký mozek (punk-grunge), Funkshmakers (zednické funky – těžká práce – lehká
hudba – pivo je tak skvělej nápoj – v montérkách je stejně nejvíc místa – jendo, je to
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jedno – dvacet prstů, deset rukou, pět chlapců,
jedna cihla – Mikulov přece není tak daleko a ha
– žádná věda brouci – nasadíš kecky, oblečeš
trenky), Solid Gang (Rekreační hudba UZoo.
Jazz, Funk, Soul)
Děkuji kníničské radnici. Vyšla nám
vstříc, poskytla nám stoly a lavice.
Kdo tam byl s námi, cítil se jako na
festivalu hudby pro mladé. Kapely hrály
pět hodin, hudební program vystřídal až
ohňostroj.

Je

to

k nevíře,

naše

malé

Kníničky mají svůj fesťák. Letos ho tedy
rozhodně měly. Děkujeme
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14. Cyrilometodějské hody
Kníničská chasa tančit umí! Malá i velká. Během hodů tančí
moravskou a československou besedu. Na předhodové zábavě chasa
zatančí i u cimbálu.

Letos poprvé proběhla výuka některých tanců k

cimbálu veřejně. Na dvou otevřených nácvicích se kromě chasy, několika
obyvatel Kníniček a dalších zájemců z okolí, přijeli přiučit i členové chasy z
České a z Lelekovic. Zlákala je nejen Kyjevská skočná, ale zejména tance
hucké a straňanské. Před cimbálem se tančili také čardáše, boršická, vrtěná,
danaje, sedlácká, případně Korytná a v neposlední řadě i verbuňk.
„Čí sú hode? Naše!“
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Canisterapie a dobrovolníci z Kníniček na Sokoláku!
Mgr. Jana Tesařová zapojila Kníničky do canisterapeutického dne pro
handicapované klienty z Kociánky. Spolupráce se líbila všem. Jaká byla?
„S projektem jsem seznámila pana tajemníka úřadu. 10 kníničských dětí
vymyslelo a pomohlo se sportovními úkoly – házení s míčem, strefování do koše a
házení šipek. Úřad zaplatil občerstvení a jednoduché dřevěné rámečky na fotopřekvapení pro klienty. Díky tiskárně a fotopapírům paní Ištvanové jsme forografie
vytiskli na místě. S realizací projektu pomohla zastupitelka L. Ištvanová, tajemník
Ing. Bezděk, Michal Smejkal, Ing. Pelánek v roli fotografa, kníničské děti, kříženka
Meggie a bišonek Archie s paničkou Ivetou Přecechtělovou, border kólie Jessy a já.
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Mateřská škola Studánka
1. červen byl pro předškoláky naší mateřské školky krásným dnem. Nejenže
oslavily svůj svátek – Mezinárodní den dětí, ale navíc byly slavnostně
pasováni na školáky samotným panem králem.
Po prázdninách snad vstoupili do své do první třídy tou správnou
nohou!

Na začátku nového školního roku paní učitelky a dvě nové paní
asistentky uvítaly ve školce 62 dětí. Z toho 7 z dětí je ve věku do tří let, 43
dětí ve věku od tří do čtyř let a jen 12 je předškoláků.
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Letní dětský tábor
SOPKa ústy obecní zastupitelky Mirky Keprtové
vzpomíná na tábor a potáborovku kníničských
pořadatelů a dětí.
V termínu 15.– 22.7. jsme pořádali dětský tábor Dračí
vršek na téma „Byl jednou jeden život“. Tábor byl
umístěn v malebném zalesněném údolí Vysočiny,
nedaleko obce Hornice a v blízkosti Jemnice. Děti zažily
spoustu

dobrodružství,

her,

soutěží

a

zábavy.

Ubytovány byly po dvou ve stanech s podsadami.
Každý den byl připraven táborový oheň s písničkami.

Celý týden táborníci bojovali se zákeřnými viry a bacily, aby v konečné bitvě
zvítězili a plni dojmů a zážitků odjeli domů.
Nad kým se nám ani za pomoci hasičského záchranného sboru zvítězit
nepodařilo, tak to byly vosy. Měly svá hnízda v zemi po celém blízkém okolí a velmi
nám znepříjemňovaly pobyt. I když bylo velmi málo těch, komu se vosy nesnažily
ukázat, že ony jsou tady pány, nenechali jsme se „otrávit“ jejich řáděním. Nakonec
nejvíc práce měla zdravotnice Lenka, která na všechna pobodání přikládala chladivé
mastičky a obklady, aby otoky co nejdříve zmizely.
Takže na shledanou zase za rok a snad už bez vosích náletů!
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Potáborovka
Protože nám bylo líto, že se s některými kamarády vidíme jenom jednou za rok
v táboře, začali jsme pořádat POTÁBOROVKU.

Děti, které byly v táboře i

s rodiči, ti větší i bez rodičů. Sešlo se nás asi 35. Na tři listopadové dny se podařilo
zamluvit chatu Sokola Husovice v Herolticích. Počasí bylo typické „dušičkové“, ale
vůbec to nevadilo.
Dvě výkonnostní skupiny šly v sobotu dopoledne na „výšlap“. Ti nejmenší
šli 2km, ostatní si dali víc do těla a ušli těch km 15. Po návratu se stejně jako
v táboře soutěžilo a večer při kytarách zpívalo a vzpomínalo na různé historky z již
proběhlých táborů. Ani se nám v neděli nechtělo odjíždět. Naštěstí do dalšího
setkání už to nebude tak dlouho. Teď se už uvidíme v létě příštího roku v táboře.
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Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Kníničky
Paní knihovnice Libuše Pelánová zorganizovala pro nás mnoho akcí, zcela
jistě nad rámec svých povinností. Svoji letošní činnost shrnula :
„Knihovna spolupracuje s Klubem seniorů a MŠ Studánka.
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akcí
propagující četbu, v rámci které se i v naší
pobočce uskutečnily 4 besedy s dětmi MŠ
Studánka. Děti se při besedách vždy aktivně
zapojují a své zážitky z knihovny ztvární ve
svých

obrázcích,

které

zdobí

prostory

knihovny. Jsem velice ráda, že paní ředitelka
Jana Zrostová vždy s ochotou přijímá
nabízené akce.

V dubnu se uskutečnila vycházka Klubu
seniorů po památkách města Brna s PhDr.
Jiřinou Hockeovou, historičkou a teoretičkou
umění. Společně jsme navštívili Katedrálu
sv. Petra a Pavla, Diecézní muzeum,
Biskupský dvůr, Zelný trh a Kapucínský
klášter.

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. 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. Na základě přečtených brněnských pověstí děti pod
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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.

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 v doprovodu svých rodičů byli
slavnostně pasováni na rytíře knih a čtenáře 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.
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Z důvodu řešení stability internetového připojení se automatizace naší pobočky
zrealizovala o měsíc později. Od 19. 10. 2017 je knihovna automatizována.
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.

V říjnu jsem spolu se sestrou PhDr. Jiřinou Hockeovou a s vedoucí seniorklubu
Mgr. Danou Dundáčkovou zorganizovala další vycházku, opět s odborným
výkladem sestry. Společně jsme navštívili kostel sv. Jakuba, třetí nejstarší brněnský
kostel, který v pozdně gotickém slohu přestavěl brněnský sochař a stavitel Antonín
Pilgram. Na Moravském náměstí jsme se zastavili u pomníku Jošta Moravského od
Jaroslava Róny. Posléze jsme navštívili expozici umění ‚Od gotiky po 19. století‘ v
Místodržitelském paláci Moravské Galerie.
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TOM Rokytná 409 Brno
Pomáháme svítit se Světluškou
Ve dnech 13.–14. září proběhla v naší obci sbírka na pomoc nadaci
Světluška. Této akce jsme se účastnili výslovně na přání našich dětí, které
pomáhaly již loni a letos chtěly znovu.
A tak jsme se zaregistrovali a pak už to frčí jako na drátkách.
Obdržíme 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.

Strašidýlková cesta aneb rej strašidel
Stejně jako každý rok i letos jsme ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kníničky
připravili dětmi oblíbenou Strašidýlkovou cestu. Konečně nám po letech
přálo

počasí

a

nebyla

velká zima. Mohli jste opět
spatřit

pohybující

se

světýlka na poli za domy
v Kníničkách.
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Mezinárodní mistrovství turistických závodů
Vítězíme!
Dvě dívky, Alena Fojtíčková a Veronika Böhmová z oddílu TOM Rokytná
409 Brno reprezentovaly ČR v mezinárodním turistickém závodě.
Závod se konal 15.9. v Bílovci a Alenka Fojtíčková opět potvrdila
svoji převahu a získala zlatou medaili v kategorii mladší žákyně.

Veronika Böhmová a Alena Fojtíčková
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Naše městská část
pořádala

v sobotu

23. září dobrovolný
dopolední
obce

s

úklid
názvem

„Krásné Kníničky“.
V

rámci

ního

podzimcelorepub-

likového

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
plechovku 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.
Organizátoři

Lenka

Ištvanová

a

Lukáš

Bezděk

děkují

dobrovolníkům ještě jednou, že to i přes nepřízeň počasí nevzdali a ochotně
se zapojili.
Těšíme se, že dobrovolníků bude příští rok víc a odpadu méně!
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Kácení máje
Dne 14. 10. 2017 dopoledne byla skácena kníničská mája, dlouhá dle
neověřených informací a hodových pokřiků „pětadvacet metrů“. K tomuto
dni také skončilo stárkování letošního stárkovského hlavního páru Tomáše
Keprta a zvolen nový hlavní stárek Vojta Jánský, který si bude následně
vybírat hlavní stárku, se kterou budou v příštím roce předními osobami
mladých hodů.
Kácení máje očima hlavního stárka Tomáše Keprta:
„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. Na večerní besedě u cimbálu pak mohli všichni přítomní
opětovně zúročit či oprášit své taneční a pěvecké umění.
Hrála a zpívala
cimbálová

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.
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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 jejím zapáleným
vydražitelům bratrům Slatinovým.“
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Šestý Badminton Kníničky open
Pod záštitou městského úřadu
proběhl 28. října již 6. turnaj
v badmintonu ve smíšené
čtyřhře.
Místostarostka a organizátorka, Ing. Hana Juránková ke hře:
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. Těším se na další turnaje!
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Vítání nejmenších
Starosta Bc. Martin Žák uvedl: „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. Bezchybné sólové recitace básniček
každého předškoláčka střídaly společné písničky.
Zasedací síň našeho úřadu byla obsazena 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.
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Obměnu kulturního programu uvítala například rodina Havlíčková,
která za námi po roce přišla podruhé, loni s Natálkou a letos s Rozálií.
Blahopřejeme
Paní ředitelce Zrostové a dětem velmi děkujeme. Fotografie z vítání
nafotila paní kronikářka Bubeníková.

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.“
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10. výročí drakiády
Zastupitelka MČ a pořadatelka z.s. SOPKa, Mirka Keprtová vzpomíná na
10 let dračího létání,
„Tenkrát, v roce 2007, to bylo ještě bez pečených brambor, ale už o rok později jsme
si pochutnávali na pravých, v popelu pečených, másilkem 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, známými i neznámými
sousedy, poklábosíme, dáme si svařák nebo již zmiňovaného šedého vlka a strávíme
pěkné odpoledne v dobré společnosti. Za to všem moc děkuji.“

49

Kronika MČ Brno-Kníničky 2017

Guláš jako od babičky
V sobotu 16. září proběhl na Dolních Loukách už 7. ročník soutěže ve vaření
hovězího guláše na otevřeném ohni. Tuto veselou kulinářskou soutěž
organizuje pravidelně každým rokem SOPKa, z.s.
Pořadatelka Mirka Keprtová uvedla: „Počasí mimořádně nepřálo a
propršela téměř celá sobota. Na dobrou náladu všech zúčastněných to však
nemělo vliv. Atmosféra – výborná, guláše – výborné, pivko – výborné, účast
– výborná.“
Po

velmi

vyrovnaném

boji

nakonec

obsadili:
1. místo – Tomáš Hrdlička, Honza
Urbančík, Jan Tobek
2. místo – přespolní: Tomáš Vymazal,
Šimon Vymazal, Bořivoj Konečný
3. místo – Honza Keprt, Petr Krejčí,
Martin Hladík

Zvítězili však všichni, kteří přišli!
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Rukodělné a keramické kroužky pro děti i dospělé
pořádané ÚMČ Kníničky
Zina Lišková, Hana Juránková a Lenka Jašková mají za sebou další ročník
rukodělných a keramických kroužků a naplňuje je velká radost při pohledu
zpět na všechny výrobky a tvořivé nápady, kterých byly svědky. Děti
neustále překvapují svou kreativitou a i dospělí se v mnohých oborech
tvorby skutečně vytáhli. Většina účastníků chce dále pokračovat, proto
rozdělily kroužky začínající od října na následující skupinky:
•

Větší školáci, kteří kroužky navštěvovali a jsou pokročilejší

•

Mladší děti, začátečníky, účastníky se zájmem pouze o keramiku

•

Kroužky pro děti ze školky

•

Rukodělné dílny pro dospělé

Pořadatelky spolu s úřadem děkují všem dětem i dospělým za jejich zájem o
rukodělnou tvorbu, fandíme Vám!
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