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Mladé hody 2012
O původu a vývoji hodů se nám příliš informací nezachovalo. I tak
jsme se ale snažili vypátrat, co se dalo, a přiblížit všem původ těchto slavností.
Jednalo se o největší událost v roce, ať už šlo o moravské hody, posvícení, jak se říká v Čechách nebo krmáš, jak tyto oslavy nazývají ve
Slezsku. Všechna tato označení mají společný význam: oslava hojnosti, hostiny k poctě jídla a pití, radost nad uloženou sklizní polí
a zahrad. Kořeny těchto radovánek tkví zřejmě v dávných pohanských
oslavách, což naznačují i mnohé zvyky, křesťanskému cítění vzdálené. Hody se dříve slavívaly v době, kdy již nebylo tolik práce na
poli a ve starostech o hospodářství se dalo na chvíli zvolnit tempo.
V každé vsi či osadě to však připadalo na jiný den. Posvícení či hody
byly hlavně příležitostí pro vzájemné navštěvování se příbuzných
a chasy. Lidé si tyto slavnosti velice užívali a navštěvovali je i v okolních vesnicích. Avšak tyto veselé radovánky a návštěvy narušovaly
podzimní polní práce. Císař Josef II. se proto rozhodl vydat 12.října
1786 dekret s nařízením, že se hody budou slavit ve všech obcích
jednotně, a to na neděli po sv.Havlu (16.10.) a měly se držet po dva
dny. Jako datum byl zvolen den narození jeho matky.
„Ustanovení hodů na třetí nedělu v měsíci říjnu se tejkající: Jejich milost
císařská dle dekretu dvorského pod datum 12. října 1786 nejmilostivěji
poručiti ráčila hody v společnú dobu v dědičných zemích na třetí nedělu v měsíci říjnu ustanoviti.“
Avšak lid moravský toto nařízení nebral zcela vážně, a tak, i když
se úředně stanovené hody poslušně slavily, místní moravské hody
byly rovněž stále zachovávané. Tyto slavnosti se slavily zároveň se
svátkem toho svatého, který v době svého svátku měl na dobrou
úrodu dohlížet. Proto jsou hody v obcích, kde jsou slaveny odnepaměti bez přestávky, drženy po žních – Anenské, Svatojakubské,
Vavřinecké, Bartolomějské a po vinobraní – Svatováclavské,
Michalské, Havelské, Martinské a někde dokonce až Kateřinské.
Jednota náboženského a běžného života v té době měla vliv na
to, že se postupem času stalo tradicí hody slavit v den svátku svatého, jemuž je zasvěcen kostel nebo kaple v obci.
Historický průběh hodů je velmi podobný tomu, jak ho letos již po deváté můžete vidět ve dnech 4. a 5. července
v Kníničkách. Před začátkem hodů budeme,
jak velí tradice, stavět máju pomocí póz, lan
a žebříků. Postavenou a krásně nazdobenou
ji pak během celých hodů, hlavně v noci,
budeme hlídat, aby nám ji přespolní nepodřezali nebo jinak nepohanili. Při stavění i hlídání stárci rádi přivítají a víno nalijí
všem silným i slabším chlapům, kteří by při
stavění či bránění máje mohli být co platní.
Zachovaným zvykem zůstává i zvaní na hody,
kdy stárci s vínem chodí po Kníničkách a
všechny na tu slávu osobně zvou. Vrcholem
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každých hodů, stejně tak i našich, je slavnostní průvod stárků obcí, ve
kterém nesmí chybět sklepníci, kteří na vyzdobeném vozíku s demižony vozí zásobu stárkovského vína, a starají se o dolévání juchaček.
Čím se naopak naše hody od těch opravdu starých liší? Především intenzivní přípravou, která už od brzkého jara pod vedením letošního
hlavního stárka Dana Míška probíhá. V dobách opravdu dávných se
na hodech zpívaly jen písně, které pocházely z kraje, kde se obec nacházela, tyto písně stárci znali od raného dětství z domu a totéž platilo o tancích. Později, když se žádná opravdu velká sláva neobešla
bez krojované dechovky, se muselo začít více dbát na taneční přípravu stárků, obzvlášť poté, co se tradiční součástí moravských hodů
stala Moravská beseda či jiné předtančení. Lidové písně si také dnes
doma zpívá málokdo, stárci musí tedy poctivě pilovat i zpěv. Stát se
hlavním stárkem byla věc velmi prestižní. Musel to být silný a hrdý
mládenec, který musel mít úctu a poslušnost ostatních stárků. A samozřejmě to musel být dobrý zpěvák a tanečník. Převzetím stárkovských práv se stával po celý rok vůdcem chasy a také za ni přebíral zodpovědnost. Dnes, přestože všichni minulí i současný hlavní
stárek stále jistě splňují požadovaná kritéria a bytí hlavním stárkem
považují za čest, není tato funkce právě kvůli náročnosti tolik oblíbená jako dříve, proto hlavní stárek tuto funkci tradičně při kácení máje
na konci léta s radostí předá dalšímu.
Stále více se na hodech objevuje také drobotina v krojích. Část dětí dokonce pilně,
stejně jako celá chasa, trénuje Moravskou
besedu. Do průvodu se však zapojuje
i mnoho dětí, které zatím tančit neumějí,
přesto je to pro ně velkým zážitkem.
Všechny vás srdečně zveme na letošní Mladé hody. Ať už se rozhodnete v kroji či bez
něj poveselit na zábavách, připojit se do
průvodu nebo se vrhnout i do předhodových příprav, rádi vás uvidíme.
Kníničská chasa
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Řidičské průkazy
Upozorňujeme občany, že zákonem
č. 119/2012 Sb., který nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2012, byl novelizován zákon
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve
znění pozdějších předpisů, čímž byla
upravena lhůta pro povinnou výměnu řidičských průkazů (jak jsme informovali
v minulém zpravodaji). Řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 musí jejich držitelé vyměnit do
31. prosince 2013, nikoliv do konce roku 2012. Nicméně bylo zatím
vyměněno pouze cca 2 800 řidičských průkazů z celkového počtu
39 298. Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli, vyhnete se
zbytečným stresů ve dlouhých frontách.
Úřední hodiny na MMB, Odbor dopravněsprávních činností,
Kounicova 67, Brno:
Pondělí, středa 8.00–17.00
Úterý, pátek 8.00–12.00 hod.
Sebou: současný ŘP, aktuální fotografii, platný doklad k prokázání
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, vč. dokladu o pobytu).
Výměna řidičského průkazu je zdarma. Můžete využít možnosti
elektronického objednání. Více informací naleznete na www. brno.
cz – občan – potřebuji si vyřídit – osobní doklady – řidičské průkazy.

Končí platnost zápisů dětí v cestovním dokladu rodičů
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech
rodičů končí dne 28. 6. 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem, občanským průkazem při cestování v rámci Evropské unie. Skončení platnosti zápisu dětí nemá
vliv na platnost cestovních dokladů rodičů.
Vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky
pro dítě do 15 let:
– při vydání prvního cestovního pasu u občanů s trvalým pobytem
na území České republiky se vyžaduje doklad o státním občanství
nebo podklady pro jeho vydání, pouze vzniknou-li důvodné
pochybnosti o tomto údaji. Pochybností se rozumí případ, kdy
se občan narodil v zahraničí či tam dlouhodobě pobýval, nebo
jeden z jeho rodičů je cizí státní příslušník,
– originál rodného listu dítěte,
– neplatný cestovní doklad, pokud byl dítěti vydán,
– platný občanský průkaz zákonného zástupce,
– osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby, od
12 let i otisky prstů,
– nevyplňuje se žádost o vydání průkazu, žádost je vygenerována
ze systému CDBP,
– lhůta pro vydání je 30 dnů,
– správní poplatek činí 100 Kč,
– platnost dokladu je 5 let.
Vydání cestovního dokladu bez biometrických prvků
pro dítě do 15 let:
– při vydání prvního cestovního pasu u občanů s trvalým pobytem
na území České republiky se vyžaduje doklad o státním občanství
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nebo podklady pro jeho vydání, pouze vzniknou-li důvodné
pochybnosti o tomto údaji. Pochybností se rozumí případ, kdy
se občan narodil v zahraničí či tam dlouhodobě pobýval, nebo
jeden z jeho rodičů je cizí státní příslušník,
originál rodného listu dítěte,
neplatný cestovní doklad, pokud byl dítěti vydán,
platný občanský průkaz zákonného zástupce,
2 dokladové fotografie dítěte (není nutná osobní účast dítěte),
předkládá se vyplněná žádost podepsaná dítětem, pokud dítě píše,
lhůta pro vydání 15 dní,
správní poplatek činí 1000 Kč,
platnost dokladu je 6 měsíců.

Tisková zpráva z MMB k problematice
vydávání cestovních průkazů
Enormní počet žadatelů o vydání cestovních pasů
Pracovníci Odboru správních činností řeší zejména v posledních
dnech velký zájem o vydání cestovních dokladů ze strany občanů
s trvalým pobytem v městě Brně. V pondělí 7. 5. 2012 bylo na
11 pracovištích Odboru správních činností Magistrátu města Brna
zpracováno celkem 740 žádostí o osobní doklady, z toho 282 žádostí o občanské průkazy, 458 žádostí o cestovní pasy a z nich se
v 360 případech jednalo o cestovní pas pro děti do 15 let.
Jedním z důvodů je skutečnost, že dne 26. 6. 2012 končí platnost
všech zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů. Děti musí mít
po tomto datu při cestách do zahraničí vlastní cestovní doklad.
I přes snahu Magistrátu města Brna informovat občany s dostatečným
předstihem (průběžně již od června loňského roku), žádají občané
o vydání dokladů, tak jako každý rok, až před sezónou dovolených.
Situace je komplikovaná na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v České republice, neboť od ledna tohoto
roku jsou na stávajících pracovištích cestovních dokladů přijímány
i žádosti o vydání občanských průkazů. Ministerstvo vnitra ČR
fakticky nenavýšilo počet těchto pracovišť a finanční zajištění
navýšení počtu pracovišť ponechalo k tíži obcím i přesto, že se jedná
o výkon státní správy.
Aktivní přístup MMB
Statutární město Brno začalo okamžitě jednat s Ministerstvem
vnitra ČR a Státní tiskárnou cenin, s.p. o navýšení počtu pracovišť
a rozhodlo objednat a zafinancovat 4 nová pracoviště typu
KS-eOP, která komplexně zvládnou agendu občanských průkazů.
Tato pracoviště budou pořízena na náklady rozpočtu města. Tímto
opatřením by mělo dojít k uvolnění kapacity příjmu žádostí o vydání
cestovních dokladů s biometrickými prvky. V současné době
probíhají intenzivní přípravy prostor před dodávkou zařízení.
Termín dodávky zařízení je plánován na 1. 7. 2012, budeme však
usilovat o jejich zprovoznění již před tímto termínem.
Rozšíření úředních hodin oddělení cestovních
dokladů Odboru správních činností MMB
S ohledem na personální podmínky a zajištění plynulého chodu
agendy cestovních dokladů budou od 14. 5. 2012 až do odvolání
rozšířeny úřední hodiny oddělení cestovních dokladů, a to v úterý,
čtvrtek a pátek do 13 hodin. Rozšíření úředních hodin se bude týkat
pouze příjmu žádostí o vydání cestovních dokladů s biometrickými údaji! Další rozšíření úředních hodin není možné, neboť
úřednice po úředních hodinách v rámci pracovní doby mimo jiné
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vyřizují úřední korespondenci, kompletují vyhotovené a dodané
doklady ze Státní tiskárny cenin, s.p. a připravují je k převzetí občany.
Jedná se řádově o tisíce dokladů měsíčně.
Rozšířené úřední hodiny oddělení cestovních dokladů
Odboru správních činností MMB, Husova 3:
Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–13.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00 –13.00
Pátek 8.00–13.00
Doporučení občanům
V současné době již lze pouze popřát úředníkům i občanům velkou
dávku trpělivosti a do budoucna doporučujeme občanům vyřídit
cestovní doklad mimo sezónu tj. v období zimních měsíců.

Vaše cesty k bezpečí
Jak přežít v přírodě
Každý z nás, se může v létě dostat do situace, kdy se při pobytu
v přírodě může ocitnout v neznámém prostoru a ztratí orientaci.
Doporučená výbava
Pokud se vydáváme do přírody na delší výlet měli bychom být připraveni na neočekávané události a mít sebou doporučenou výbavu:
– vhodné oblečení tj. v létě pokrývka hlavy, sluneční brýle, kvalitní
boty do přírody, náhradní teplejší oblečení,
– aktuální mapu nebo GPS navigaci,
– kvalitní nůž,
– zápalky, zapalovač,
– dostatek tekutin, nejlépe neslazenou minerálku, prázdnou láhev
nevyhazujte, můžete ji doplnit vodou u studánky,
– lehké a energeticky vydatné potraviny např. čokoládové nebo
müsli tyčinky, sušenky, banán,
– baterka, ohnivzdorná nádoba, osobní lékárnička,
– mobilní telefon s nabitou baterií, který nevypínejte ani při nepřítomnosti signálu, protože i tak můžete být podle něj zaměřeni
a vyhledáni záchranáři.
V extrémním případě ztráty orientace v neznámém prostředí, kdy
nejste schopni si přivolat pomoc, neznáte cestu zpět do civilizace,
budete tak muset v přírodě strávit noc. Nemáte-li stan, zkuste najít
přírodní přístřešek jako je jeskyně, skalní převis, krmelec, posed aj.
Pokud není nic takového v okolí, je nutné si postavit nouzový
přístřešek. Přístřešek stavíme vždy na svahu. Nikdy nestavte
přístřešek pod osamoceným stromem, zde hrozí nebezpečí uhození
blesku. Pro stavbu je vhodné místo mezi dvěma stromy. Na zem
nanoste co nejvíce chvojí, a to pro lepší izolaci od země. Mezi dva
stromy přidělejte silnou větev, jako oporu pro střechu. O větev
opírejte další větve tak, aby vznikl přístřešek ve tvaru písmene A. Na
střechu nahromaďte chvojí, které dovnitř nepustí vodu. Stavba
přístřešku vám zabere alespoň hodinu času, proto se pro stavbu
rozhodněte včas, ať Vás nezastihne tma.
Obecně platí, že v lese je zakázáno rozdělávat oheň, snažte se proto
oheň vůbec nerozdělávat. Pokud, ale potřebujete oheň nezbytně
k zahřátí či přípravě jídla, pečlivě vyberte místo pro ohniště:
– nejlépe v blízkosti vody,
– nikdy v hustém porostu, pod větvemi stromů, na suchém listí či
trávě nebo rašelině,
– místo pro oheň zbavte listí, odstraňte drny a vytvořte jamku,
ohraničte prostor kameny,
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po zapálení nenechávejte oheň bez dozoru,
před odchodem z místa nebo před spánkem pečlivě uhaste oheň
vodou nebo pískem, hlínou a ujistěte se, že nehrozí samovolné
rozhoření, vychladlé ohniště přikryjte opět drny.
Máte-li nedostatek vody, použijte vodu z nejbližšího pramene
či vodního toku. Naleznete jej obvykle v každém větším údolí.
Při hledání se zaměřte na charakter vegetace, čím je zelenější tráva
a vlhčí půda, tím blíže je voda. V našich klimatických podmínkách
se stává jen výjimečně, že potoky nebo prameny vyschnou. Pokud,
ale naleznete vyschlý potok, vydejte se po proudu, vodu brzo
objevíte v některém přítoku. Vodu nejprve vizuálně prozkoumejte,
zda není chemicky znečištěná, potom ochutnejte. Máte-li možnost,
je dobré vodu převařit. Další možností získání vody je zachytávání
dešťové vody a její převaření.
Možnost získání potravy v přírodě je výrazně ovlivněno ročním
obdobím. V létě se sbírají lesní jahody, borůvky, maliny, ostružiny,
houby. Na čaj můžete použít vnitřní kůru stromů např. břízy, osiky,
topolů či borovic nebo čerstvé jehličí a listí ostružiny, maliní.
Doufám, že naše rady nebudete potřebovat a prožijete letní prázdniny či dovolenou v pohodě.
Více informací naleznete na www.firebrno.cz.

Vítání občánků
V sobotu 19. 5. 2012 proběhlo v Kníničkách další „Vítání občánku“.
K dobré náladě přispělo krásné vystoupení dětí z MŠ Studánka pod
vedením pí ředitelky Zrostové. Ještě jednou s p. starostou všem
dětem a pí ředitelce děkujeme. Vystoupení dojalo všechny přítomné, hlavně maminky a babičky.
Děti s rodiči vyfotografovala pí kronikářka Dundáčková
pro památku do kroniky 2012. Další termín „Vítání občánků“ bude v říjnu 2012 a již nyní máme
nahlášené 4 děti.
Prosím, proto rodiče, aby děti přihlašovali
na úřadě co nejdříve. Stačí poslat e-mail
se jménem dítěte a kontaktem na rodiče
na tajemnik@brno-kninicky.cz. Děkuji.
Zpracovala tajemnice úřadu
Bc. Barbora Dvořáková

PSÍ SALÓN ČENÍŠEK
na ul. U ZOO 13, BRNO Bystrc
(veterinární klinika Fialové ZOO)
V provozu od března 2012 nabízí
. Dlouholetou praxi ve stříhání psů
. První a každé další šesté stříhání se 40% slevou
. Úpravu podle standardu nebo přání zákazníka
. Trimování
. Koupání, česání (i velká plemena)
. Poradenství v oblasti kynologie
Objednávky
na tel.: 607 126 523, Urbanová
www.psisaloncenisek.wbs.cz
IČO 657 82 381
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ze sociální oblasti

Pokud potřebujete poradenství a pomoc při řešení
obtížných sociálních situací, případně pomoc při vyřizování dávek, máte možnost se obrátit na Magistrát
města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19.
Za tímto účelem byly zřízeny nové referáty – pomoc rodinám s dětmi, seniorům, zdra-votně postiženým a dalším občanům v obtížných sociálních situacích. Sociální
pracovnice Vás mohou navštívit přímo ve Vašem bydlišti a poskytnout potřebné poradenství, pomoc při zajištění různých služeb nebo zprostředkování vyřízení žádostí o různé sociální dávky.

N

BR

LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: DAN MÍŠEK A EVA TROKANOVÁ

HODOVÝ PROGRAM:
stōeda 4.7.

Ėtvrtek 5.7.

10.00 hodin

19.00 hodin

ZaĖátek hodové zábavy,
Moravská beseda v podání dĨtí

10.30 hodin

StavĨní máje

Mše svatá

15.00 hodin

21.00 hodin

11.15 hodin

ZaĖátek zvaní na hody

Nástup krojovaných
a pōedání hodového práva

19.00 hodin

ZaĖátek pōedhodové zábavy

11.30 hodin

Vystoupení krojovaných dĨtí

24.00 hodin

ZatanĖení Moravské besedy,
vĖetnĨ dĨtí

14.30 hodin

Konec pōedhodové zábavy
Na pōedhodové zábavĨ hraje k tanci
a poslechu cimbálová muzika OLiNa

Kontakty na referát pro osoby
se zdravotním postižením :
Mikulášková Milada 542 173 718
Pučová Marie 542 173 715
Kontakty na referát pro osoby
ohrožené chudobou :
Goliášová Alena 542 173 717

MLADÉ HODY 2012
19.30 hodin

Kontakty: 542 173 820, 542 173 830
– socioinfocentrum

KNÍNI
O

Y
ĕK

V souvislosti se sociální reformou došlo od 1. 1. 2012 ke
změnám kompetencí při vyřizování sociálních dávek,
poradenství a sociální práci. Veškeré sociální dávky v současné době vyřizuje Úřad práce:
pro nezaměstnané v hmotné nouzi sídlí na adrese Koliště 19.
pro zdravotně postižené sídlí na adrese Mojmírovo náměstí 10
Pracovnice, které do konce roku pracovaly v sociální
oblasti na péči o dospělé pro naši městskou část na ÚMČ
v Bystrci, byly všechny od 1. 1. 2012 převedeny na odbor
sociální péče Magistrátu, Koliště 19.

ZaĖátek prŗvodu obcí s kapelou,
po skonĖení prŗvodu zatanĖení
ĕeskoslovenské besedy

Moravská a ĕeskoslovenská
beseda

pátek 6.7.
2.00 hodin

Konec hodové zábavy
K tanci a poslechu hraje
dechová hudba Damboōanka

Restaurace Marina pro Vás pōipravila hodové menu

ING PETR LIŠKA
ING ZINA LIŠKOVÁ
Statika staveb
stavební fyzika

OSP MMB

MČ Brno-Kníničky nabízí pronájem pronájem prostor
Ve volných termínech nabízíme pronájem 2 učeben ve spojovacím
krčku Ondrova 25, pro různé pravidelné i nepravidelné aktivity.
Učebna č. 1 – jedná se o místnost o velikosti 34 m2, místnost není
vybavena. Učebna č. 2 – jedná se o místnost o velikosti 35 m 2,
místnost je vybavena stoly a židlemi. Pro obě učebny je k dispozici
sociální zázemí.
Cena nájmu činí 150 Kč/h.
V případě zájmu se informujte na tel. čísle 546 221 550, nebo mailu:
info@brno-kninicky.cz
Dále pro (nejen)sportovní zájemce nabízíme ve volných termínech
pronájem tělocvičny pro různé pravidelné i nepravidelné aktivity.

Víceúčelová tělocvična je vhodná pro sportovní aktivity jako jsou
florbal, házená, volejbal, badminton, basketbal, ping pong ale i pro
aerobic, taneční tréninky, jógu a jiné aktivity.
TĚLOCVIČNA NENÍ URČENA PRO HRANÍ FOTBALU A FUTSALU!!
Rozměry tělocvičny jsou: 18,3 x 11,4 m, výška 5,5 m a k dispozici jsou
Vám branky, sítě, volejbalové míče, basketbalové koše a ping pongové
stoly.
Seznam volných termínů naleznete na www.kninicky.eu v rubrice
Občan ->Vzdělávání a volný čas.
V případě zájmu se informujte na tel. čísle 546 215 267, nebo mailu:
info@brno-kninicky.cz .
Martin Žák, starosta

Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu
Tel: 724 118 862. Zn. Po nás se neuklízí

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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CYKLOHLÍDKY MP BRNO VYRAZILY DO TERÉNU
Počínaje 1. květnem vyrazily znovu do terénu cyklohlídky Městské policie Brno. S nastupujícím
letním obdobím nasazuje MP strážníky na jízdních kolech do služby každoročně.
Výhodou dvou desítek cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost
na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, a to především tam, kde je mezi lokalitami výhodné
používat zrychlený přesun a není možné ho provádět moto-rizovanými prostředky. Cyklohlídky budou
dohlížet na dodržování veřejného pořádku a monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či
v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulých
letech brněnské MP osvědčilo, došlo k rozšíření počtu lokalit, kam strážníci na jízdních kolech vyrážejí.
Zářivě žluté trikoty cyklohlídek s označením Městská policie budou moci občané v letních měsících
potkávat a obracet se na ně s konkrétními podněty zejména v okolí Brněnské přehrady, v Mariánském
údolí v Líšni, ale také ve vinohradských Akátkách. Cyklohlídky se budou mj. zaměřovat také na
dodržování pravidel silničního provozu na cyklostezkách.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

E-box lidem usnadní třídění
drobných elektrozařízení
E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení. MČ Kníničky, ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. E-BOX je umístěn v budově úřadu MČ, Nová 11.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektro-spotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu
s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit.
Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno,
že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří
se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Rozsah sběru veškerá drobná
elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např.
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Baterie
a akumulátory se odkládají do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem.
Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
Martin Žák, starosta

NEHTOVÁ MODELÁŽ
v kadeř. NERO OC Albert, Nový Lískovec
CND Shellac 350,– / nové gely na tipy 450,–
doplnění 350,– / Obj. tel.: 777 08 15 73
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Záchrana dat
z paměťových karet a disků
Neúspěšný pokus zdarma! Příznivá cena!
Přepis videokazet na DVD, možnost střihu
MacServis s.r.o. Herčíkova 1a
Tel. 608 163 613

Malá knížka plná
velkých slev

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně
opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která
obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás připravena u Vašeho autorizovaného
servisního partnera ŠKODA.
ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
JE & NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Sekova_knizka_V2_CZ_DYN_597851834eaa4e799074aa9160e021c1_indd 1

8/17/2011 1:04:59 AM

Ëerven 2012
rubrika

TOM ROKYTNÁ 409 – PRO DĚTI. Máme zlato!!! I stříbro a bronz :O)
Letos poprvé se děti účastnily turistických závodů
pořádaných klubem českých turistů a zvládly to
výborně. První závod si odběhly v Ivančicích. Závod
byl začátkem dubna a věřte, že poznávat stromy
bez listů je docela oříšek i pro zkušené. Druhý závod proběhl na Kamenném vrchu, stromy už měly listy
ale i tak zde byla spoustu chytáků, na které si děti
musely dávat pozor. Hrady a zámky všichni určily bez
chybičky, stejně tak i topografické značky byly bez
problémů.
Stavba stanu spíš připomínala boj se stanem. Foukal
tak strašný vítr, že děti měly co dělat, aby jim stan
neuletěl. Zem byla vyprahlá a tvrdá a zatlouct kolíky
byl málem nadlidský výkon. Přesto i tuto disciplínu
všichni dokončili. Zatím jsme běželi v kategoii přípravka, která má možnost účastnit se „jen“ oblastních
kol. Ta se pak započítávají do poháru Jihomoravského
kraje. Ale příští rok doufáme, že zabojujeme i na
Českém poháru.	 
Přeji všem hezké prázdiny!!!
Regina Böhmová

Výstava

100 let

ČVK BRNO

založeno
1912

1913 / Čtyřka ČVK Brno

Českého veslařského
klubu vhledáme
Brně rodinný dům, pozemek
pro výstavbu domu nebo byt
1–29/06/2012
Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná
4, Brno
v novostavbě.

Tel.: 545 213 311, 602 501 388
info@dvl.cz.

Návštěvníci budou mít prostřednictvím dochovaných fotografií
příležitost nahlédnout do historie významného sportovního klubu,
ve kterém působila řada vynikajících veslařů a veslařek, členů českých
a československých reprezentačních týmů.

http://cvkbrno.cz/

Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o.,
realitní agentura.

Český veslařský klub v Brně pořádá ve spolupráci s Archivem města
Brna a Knihovnou Jiřího Mahena v období od 1. do 29. června 2012
v prostorách Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 výstavu s názvem
„100 let Českého veslařského klubu v Brně“.

Naléhavě hledám RD v Kníničkách,

PARTNEŘI ČVK BRNO

do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky
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Dětský svět Kvítek
Výletní
hospoda
Vážení
rodiče a milé
děti,

Vítejte ve Vesně aneb
Den otevřených dveří

Rádi bychom Vás předběžně seznámili s možností nabídky aktivit
dětského centra „ Dětský svět Kvítek“, které chystáme k otevření ve
Vaší městské části ve školním roce 2012/2013. Aktivity pro rodiče
a děti provozujeme úspěšně již 7. rokem a k dalšímu rozšíření míst,
kde můžeme působit, nás vedly pozitivní ohlasy od rodičů našich dětí.

Ještě než odjedete na dovolenou a dětem začnou prázdniny, můžete s předstihem vyřešit, do jakého zájmového kurzu/kroužku v dalším školním roce byste rádi chodili Vy osobně nebo někdo z rodiny
(děti, rodiče...)
Stačí přijít v pondělí 18. června v době mezi 10.00–17.00 hod.
na Údolní 10, kde občanské sdružení ŽVS Vesna připravilo přehlídku aktivit pro všechny věkové kategorie, různého tematického
zaměření i forem - od hravých po kvalifikační akreditované kurzy.
Bude možné podívat se na ukázkové hodiny, prohlédnout si učebny, tělocvičnu a sál, seznámit se s lektory...
Přesný program Dne otevřených dveří najdete na www.vesnaspolek.cz a bude také k dispozici v tištěné podobě od konce května na
recepci či v kanceláři Vesny – přízemí Údolní 10.
Více informací se lze dovědět i telefonicky na číslech. 733 506 684
nebo 513 034 951. Alespoň stručně uvádíme přehled aktivit:
– pro děti (Sluníčka; Pohybová průprava pro věk 3–5, 5–7 let; Sebeobrana pro věk 7–12 let; Balerínky pro dívky 4–7 let, keramika pro
nejmenší s dospělým doprovodem nebo od 7 let samostatně)
– pro dospělé (kvalifikační kurzy pro pečovatelky • různá pohybová cvičení - kondiční, na páteř, zdravotní, pilates, zumba, bodystyling, jóga, sebeobrana • jazykové – němčina, angličtina, ruština,
čeština • počítačové kurzy, cvičení paměti, kurz tvůrčího psaní)
- pro děti i dospělé (hra na klavír, na kytaru)
Těšíme se na Vás – Údolní 10 snadno najdete v centru Brna, poblíž
Červeného kostela směrem na Kraví horu.

PRINCEZNA

Nabízené aktivity:
• Miniškolka – program zaměřený na všestranný rozvoj dětí již od
1,5roku, bez rodičů.
• Výtvarné cvičeníčko – společné výtvarné tvoření rodičů a dětí,
doprovázené básničkami a pohybovou aktivitou, pro děti od 1 roku.
• Výtvarné tvoření – zaměřené pro děti předškolního i školního věku.
(v případě zájmu možné i pro dospěláky)
Aktivity budou zahájeny počátkem podzimu 2012 a budou probíhat
v prostorách nad tělocvičnou. V případě zájmu budou činnosti
rozšířeny o další aktivity.
Podrobnější informace budou včas zveřejněny, případné dotazy
k činnostem a informace můžete získat také na: tel. 604 840 740 –
Bc. Dana Fialová nebo 605 387 456 – Helena Sedláčková.
Těšíme se na setkání s Vámi i dětmi a doufáme, že se Vám bude u nás
líbit.

ÈESKÝ�VESLAØSKÝ�KLUB�V�BRNÌ
ÈESKÝ�VESLAØSKÝ�KLUB�V�BRNÌ
ÈESKÝ�VESLAØSKÝ�KLUB�V�BRNÌ

Pøijï�veslovat!
Pøijï�veslovat!
Pøijímáme�holky�a�kluky
Pøijï�veslovat!

ve�vìku�10�a��21�let.
Pøijímáme�holky�a�kluky
ve�vìku�10�a��21�let.
Pøijímáme�holky�a�kluky
Najdeš�nás�na�Brnìnské�pøehradì,
ve�vìku�10�a��21�let.
mezi�hrází�a�Sokolským�koupalištìm.
Najdeš�nás�na�Brnìnské�pøehradì,
V�dy�v�pondìlí,�støedu�a�pátek�od�16�hodin,
mezi�hrází�a�Sokolským�koupalištìm.
Najdeš�nás�na�Brnìnské�pøehradì,
v�sobotu�od�10�hodin.
mezi�hrází�a�Sokolským�koupalištìm.
V�dy�v�pondìlí,�støedu�a�pátek�od�16�hodin,
v�sobotu�od�10�hodin.
V�dy�v�pondìlí,�støedu�a�pátek�od�16�hodin,
Více�informací�na
v�sobotu�od�10�hodin.

www.cvkbrno.cz
Více�informací�na

www.cvkbrno.cz
Více�informací�na
www.cvkbrno.cz

partneøi�ÈVK�Brno
partneøi�ÈVK�Brno
partneøi�ÈVK�Brno
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SE SPORTÍKEM
Sportíkova akademie Vás zve na letní
příměstský tábor pro děti od 4 do 12 let.
Kdy? 9.–13. 7. 2012; 16.–20. 7. 2012
Kde? ZŠ Laštůvkova, Brno-Bystrc
Informace a přihlášky:
Dr. Jaromír Branč, branc.sportik@centrum.cz,
mob. 608 984 803, www.sportik.cz.

KURA ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY
Nabízíme služby v oblasti dodávky
a montáže veškeré stínící techniky.
Horizontální, vertikální a venkovní žaluzie,
markýzy, rolety, sítě proti hmyzu, garážová vrata.
KURA žaluzie, markýzy, stínící technika
Bystrcká 38, 624 00 Brno (areál OBI Bystrc 2.patro)
tel.: +420 541 211 031 mobil: +420 608 757 410
email: info@zaluziekura.cz, www.zaluziekura.cz

inzerce-champion.pdf 4.6.2012 16:17:24

Championi opět bodují
C

M

ŠKODA Fabia Champion
již od 200 900 Kč a ŠKODA
Roomster Champion
od 244 900 Kč
Přidejte se k championům a zažijte
pocit vítězství. Dynamický turbomotor,
jedinečná cena, extra výbava,
a navíc bonus až 20 000 Kč pro věrné
zákazníky udělá championa i z Vás.
Bližší informace u Vašeho obchodníka
ŠKODA. Využijte také výhodný úvěr
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Y

CM

MY

CY

CMY
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Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů Fabia, Fabia Combi
a Roomster Champion: 5,2–6,4 l/100 km, 121–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 546 215 573-4
www.autosalonhora.cz
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