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REVITALIZACE
RESTAURAČNÍHO
ZAŘÍZENÍ HŘÍBEK
Stávající objekt Hříbku již neplní svoji funkci a kvůli havarijnímu stavu zůstane tuto
sezónu uzavřený. Nevyhovuje konstrukčně,
hygienicky ani dispozičně. Jeho další fungování, tak jak jej známe, je nereálné, proto
úřad naší městské části přikročil k jeho revitalizaci.
Intenzivní využívání Sokolského koupaliště
pro rekreaci a sport, místo na křižovatce cest
a především mimořádné umístění nad zátokou poskytují novému zařízení jedinečné
možnosti.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

KNIHOVNA A ODCHOD
PANÍ MARIE PETROVÉ

LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: ROBERT BELÁN A ROMANA KOVAŘÍKOVÁ

sobota 4.7.

2015

neděle 5.7.

14.00 hodin

pondělí 6.7.
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Paní knihovnice Marie Petrová se s námi
v červenci rozloučí, aby pro sebe a své aktivity získala ještě o něco více volného času.
Knihovnu vedla od jejího otevření v září
2004. Při ohlédnutí zpátky vzpomene na
dvojí stěhování, kdy knihovna ustupovala
rozšiřující se školce, vzpomene i bývalou
paní starostku Jarmilu Kubátovou, které na
zřízení a provozu knihovny v Kníničkách
velmi záleželo.
Všem čtenářům rádi vyřizujeme vzkaz paní
Petrové: „Děkuji Vám za přízeň, kterou jste
věnovali knihám a naší knihovně, děkuji za
krásnou spolupráci, byli jste výborní, příjemní lidé a byla jsem tu s Vámi moc ráda.“
Její další vzkaz je provozního charakteru,
celý srpen bude knihovna zavřená. Otevře
se znovu v září, vždy ve čtvrtek od 13.00 do
18.00 hod. Na začátku školního roku mívají
děti zpravidla možnost využít bezplatné
roční členství, musí být mladší 15 let a přihlásit se zde poprvé. Čekají je nejen krásné
knihy, ale i řada čísel oblíbeného Čtyřlístku.
Dospělí nad 75 let mají členství zdarma.
Paní knihovnici přejeme krásné volné dny,
hodně zdraví a štěstí. Děkujeme za 11 let její
práce pro naši místní knihovnu.
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STRUČNÝ PŘEHLED PRŮBĚHŮ
ZASEDÁNÍ A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY
KONANÝCH V BŘEZNU AŽ KVĚTNU 2015
Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná po případných
úpravách přijetím pravidelných usnesení, jako je schválení zapisovatelů a ověřovatelů, usnesení a zápis z minulého zasedání a programu právě probíhajícího zasedání.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 2. 3. 2015
Na tomto zasedání byla schválena připomínka k Návrhu Územního
plánu Rozdrojovic.
Dále byla přijata usnesení ohledně obecně závazných vyhlášek
Magistrátu města Brna:
• o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách
a to beze změny: pondělí až neděle od 10 do 22 hodin
• o úpravě konkrétních podmínek spalování suchých rostlinných
materiálů a to rovněž beze změny: duben – říjen každý den mimo
neděli 8–19 hodin, listopad – březen každý den mimo neděli 8–16
hodin

Na zastupitelstvu jsme rozhodovali mezi dvěma projekty – válcovým
objektem a objektem panoramatickým. Zvolili jsme velkorysý panoramatický koncept, který Vám chci představit. Výsledkem bude
zařízení s nadčasovou architekturou a lázeňskou atmosférou alpských jezer, zařízení využívané po celý rok k běžnému provozu i ke
speciálním akcím.
Objekt díky své důsledné orientaci na osu zálivu sice ukazuje komunikaci svá „záda“, zároveň však svým obrovským oknem vtahuje
pohledy kolemjdoucích do prostoru přípravy a výdeje. Boční vchod
se stojany pro kola umožní vstup ke sprchám a k WC pro veřejnost.
Interiér tvoří dlouhý pult výčepu, gril a posezení pro hosty. Toto
posezení a horní dřevěná terasa s krásným výhledem je určená
menším skupinám návštěvníků. Pozornost zde upoutají i lámavé
dveře, které po odsunutí interiér a terasu velkoryse propojí.
Prostornější dolní terasu s možností grilování uvítají větší skupiny.
Vhodným doplněním místa pro kolektivní zábavu je bezpochyby
blízké pískoviště s hracími prvky pro děti.
K zajímavostem stavby patří „plážová“ terasa s pískem a lehátky.
Terasa umístěná na střeše objektu je přístupná dvěma uzavíratelnými schodišti.
Nadzemní část konstrukce bude dřevěná, z masivních dřevěných
rámů a s prkennou fasádou.
Realizaci projektových prací bude provádět Ateliér Tišnovka. Pokud
zastupitelé budou jednotní a odsouhlasí jednotlivé etapy projektových prací, do konce roku bude vyřízeno stavební povolení, začátkem roku by proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, tak,
aby již příští letní sezónu mohla nová restaurace otevřít dveře řadám
návštěvníků nejen sokolského koupaliště.

2010
Martin Žák, starosta
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Dalším usnesením bylo zamítavé stanovisko na téma realizace rezidentního parkovacího stání v naší MČ. V rámci tohoto bodu zazněl
apel k vlastníkům větších osobních automobilů parkujících dlouhodobě v ulicích Kníniček, aby zvážili jinou možnost odstavení svých
vozidel.
V rámci připomínek na tomto zasedání byla mimo jiné projednávána tato témata:
• stav projednávání dokumentu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
• množství židlí používaných na kulturní akce
• radarové měření rychlosti na ulici Ondrova
• během března byly v rámci snahy o prohlášení Pyramidy stojící
u hráze za kulturní památkou, podány žádosti na patřičné úřady
(Povodí Moravy jako vlastníka pozemku, Národní památkový
ústav a Ministerstvo kultury)
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 13. 4. 2015
Na tomto zasedání byl schválen nový jednací řád zastupitelstva,
je k nahlédnutí na www stránkách MČ Kníničky.
Dále byly schváleny připomínky k Zásadám územního rozvoje
Jihomoravského kraje a jejich odeslání na Magistrát města Brna
a na Krajský úřad JMK.
Následné body zasedání se týkaly svěřování, prodeje, popř. pronájmu
pozemků na území MČ Kníničky.
Dále bylo na programu navýšení finanční částky pro dárky pro nové
občánky Kníniček na 1000 Kč pro dítě.
Během tohoto zasedání byla kladně vyřízena žádost Kníničské chasy
o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Kníničky.
V rámci připomínek na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáváno
téma nutnosti nového přístupu k řešení lokality bývalého areálu VUT.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 11. 5. 2015
Jedním z prvních bodů programu zasedání bylo schválení návrhu
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění Ener2014
getické koncepce města Brna.
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V další části zasedání byly schváleny finanční příspěvky z rozpočtu
MČ Kníničky pro organizace, které jsou svou činností přínosem pro
obyvatelé Kníniček, a to pro:
• Sopku a.s.
• Českému svazu včelařů
• FC Dostě Bystrc – Kníničky
• Českému veslařskému klubu z.s.
Dále byl schválen návrh investic MČ Kníničky pro rok 2015, ve kterém
je mimo jiné:
• projektová dokumentace a vyřízení příslušných povolení restaurace Hříbek
• projektová dokumentace rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení tělocvičny
• projektová dokumentace nových vnitřních rozvodů ve školce
• doplnění stojanů na kola u hřiště na Dolních Loukách
• nákup sekacího traktoru, travní sekačky a vysavače na listí pro
údržbu
• nákup a osazení laviček u stezky kolem řeky
Na závěr zasedání byl projednáván návrh dopisu Magistrátu města
Brna, ve kterém je vyjádření Kníniček k záměru OÚPR na pořízení
změn Územního plánu města Brna – 43. soubor.
Během připomínek bylo upozorněno na nutnost prořezu stromů
lesní cesty u potoka Hluboček a na neutěšený stav u kontejnerů
na tříděný odpad v ulici U luhu, dále zajištění častější kontroly
Městské policie na území Kníniček, hlavně v době příjezdů nočních
autobusů.

Při pálení je třeba se chovat v souladu s Občanským zákoníkem
a neobtěžovat sousedy kouřem.
Spalovat jiný než rostlinný odpad je zakázán. Ostatní odpad odevzdávejte ve sběrných střediscích nebo na sběrných místech
v městské části (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).

Veškeré uvedené zápisy z průběhů zasedání a usnesení jsou
zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.

VYSVĚDČENÍ PRO NÁŠ ÚŘAD
– JEDNIČKA S HVĚZDIČKOU

Hana Juránková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ
Jela jsem s kočárkem do Kníniček a cestou jsem ztratila kabelku.
Měla jsem tak veškeré doklady, peněženku a klíče. Když jsem zjistila,
že ji nemám, vydala jsem se zpět k Bystrci, ale kabelka nikde. Našel
ji poctivý nálezce pan Bořivoj Juránek. Chtěla bych mu touto cestou
ještě jednou poděkovat.
Kristýna Ž.

PODMÍNKY PÁLENÍ ROSTLINNÉHO
ODPADU NA OTEVŘENÝCH OHNIŠTÍCH

Starosta Martin Žák

Představte si, že nám dříve narozeným ÚMČ Brno Kníničky zorganizoval zdravotní cvičení. Proč jednička s hvězdičkou? No proto, že
nám hůře se pohybujícím toto cvičení neobyčejně pomáhá a také
proto, že je pro nás bezplatné a to určitě není málo. Také proto, že
naše cvičitelka slečna Lucie Masopustová je vynikající profesionálka
a snaží se nám protáhnout všechny svaly, šlachy, klouby, prostě
vše co dělá celý pohybový aparát pohyblivým.
Scházíme se každou středu v 16 hodin. Je nás dost, ale i další cvičenky a také cvičenci by se tam určitě vešli. Tělocvična je velká!
Tímto příspěvkem my všechny, které této služby využíváme, děkujeme panu starostovi Martinu Žákovi a naší Lucii.
Díky, díky, díky!
Marta Ugwitzová

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých materiálů ve statutárním městě
Brně, povoluje v MČ Brno-Kníničky pálení takto:
• duben – říjen: každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 19.00 h
• listopad – březen: každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16.00 h
Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo
546 214 444.
Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízení lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemickými látkami.
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NEOFICIÁLNÍ A NEPLÁNOVANÉ
SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ

JSTE MAJITELEM PSA?
ZNÁTE SVÉ POVINNOSTI?
Z důvodu opakovaných stížností a upozornění občanů na volný
pohyb psů v naší městské části bychom chtěli upozornit na povinnosti majitele psa, které je nutné při jeho chovu dodržovat.
Z hlediska občanského zákoníku je pes chápán jako vlastnictví věci.
Na jeho majitele se proto vztahuje povinnost uložená vlastníku věci
podle § 127 občanského zákoníku (OZ) zdržet se všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 OZ je povinen počínat si při
výkonu vlastnických práv k psovi tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Za porušení těchto
norem nese odpovědnost majetkoprávní, tj. hmotnou odpovědnost
za vzniklou škodu. Základní pravidla, při jejichž respektování by
majitelé psů neměli mít problémy se strážníky městské policie:
• přihlásit psa na příslušném úřadu dle trvalého bydliště majitele
• platit poplatek za psa
• označit psa známkou
• nevstupovat se psem na dětská hřiště a pískoviště
• nenechat volně pobíhat psa na veřejné zeleni
• zabránit obtěžování jiných osob a zvířat
• uklízet na veřejných prostranstvích psí výkaly
• dbát na pravidelné očkování proti vzteklině
• v případě zranění člověka zajistit neprodleně veterinární vyšetření psa
Majitel psa, pohybující se na území města Brna, je povinen na veřejném prostranství mít psa na vodítku. Je-li majitel schopen ovládat
psa i bez vodítka, postačí ke splnění povinnosti zabezpečit bezpečný pohyb psa na veřejném prostranství, má-li takový pes nasazený
náhubek. Je nutné dodržovat vyhlášku statutárního města Brna
č. 13/2006 Sb., o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. V případě, že pes bude volně sám pobíhat bez náhubku, je
možné volat na č. 156 – Městská policie Brno, která provozuje útulek
pro opuštěná zvířata. Zákaz volného pobíhání psů obsahuje dále
zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti. Zde se vztahuje na honitby, které
se vyskytují v okrajových částech města. Porušení vyhlášky města
Brna je sankcionováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Rovněž tak je dle této vyhlášky sankcionováno neodklizení znečištění způsobeného psy, a to až do výše 1000 Kč.
Martin Žák, starosta
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V rámci programu klubu seniorů jsme se dohodly, že jednu schůzku
věnujeme posezení nad starými fotografiemi z uplynulých sedmdesáti let. Proč to?
Tak jak vzpomněla současná kronikářka paní Dundáčková, za protektorátu byly veškeré občanské aktivity zakázány. Nemohly být
hody, ostatky ani plesy. Jako organizace mohl existovat Sbor dobrovolných hasičů a Rybářský spolek bez práv společenského sdružování. Samozřejmě byl zakázán Sokol, Orel a Junák.
Ale zůstala možnost provozování ochotnického divadla, jak pro
dospělé, tak pro děti. Bylo to báječné, soutěživé nejen mezi jednotlivými aktéry, ale i mezi jednotlivými obcemi. Některá představení
byla zájezdová jako Perly paní Serafinky, Lucerna, Slovácká princezka
aj. Vypomáhali i herci a režiséři z brněnského divadla. Divadlo se
hrálo ještě po válce v padesátých letech.
Fotografie jako dokument zůstaly, ale kdo je kdo po více jak sedmdesáti letech? Začalo detektivní pátrání a vzpomínání. Vzpomínat
přišli i pan Josef Ondra, Vlastimil Ondráček a Jiří Neužil, přesto že
už tu nežijí. Připojil se i pan Strážnický, který není oficiálně našim
občanem, ale ke Kníničkám patří. Je jedním z nejstarších chatařů
přebývajících na Chřibech. Zajímá se o historii jak starých, tak nových Kníniček, o výstavbu a osud přehrady. Pečuje o památník obě-
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tem první světové války, ale i o pamětní desku Františka Šikuly,
který zachránil spolu s Ladislavem Dolníčkem přehradu před zničením a tím Brno před zatopením na samém konci druhé světové
války.
Byla nás plná klubovna a rozebírány byly fotografie z prvních hodů
po válce, fotografie školní, svatební i pohřební. Nechyběly fotografie z hasičských soutěží a prvomájových průvodů.
Setkání bylo emotivní, přátelské, radostné a stmelující generace.
My už víme, odkud pocházíme, kam patříme, jsme zde doma a osud
Kníniček nám není lhostejný.
S pozdravem Marta Ugwitzová

DĚKUJI VŠEM,
kteří přišli v dubnu do klubu seniorů a donesli zajímavé fotografie
z prvních roků v nových Kníničkách. Vzpomínali jsme i nad fotografiemi z padesátých a šedesátých let minulého století. Na fotografiích
jsou zachyceny kromě divadelních vystoupení i děti mateřské školky,
hasičské družstvo na závodech, prvomájový průvod, pionýři i pěvecký sbor žen. Pokud máte nějakou zajímavou fotografii z této doby,
prosím o zapůjčení. Chybí mně fotbalisté, kteří hráli za Bystrc-Kníničky. Po prázdninách bych chtěla uspořádat nové setkání pamětníků.
Těším se na nové příspěvky
kronikářka Danuše Dundáčková

HODY – NEDĚLNÍ DOPOLEDNÍ MŠE SV. – PROSBA O SPOLUPRÁCI
Milé spoluobčanky (hospodyňky). Kníničské obnovené hody získaly již tradici a všechny části programu též hojnou účast jak místních,
tak přespolních. Na hodové mši svaté u kaple sv. Cyrila a Metoděje, patronů obce,bývá přítomno cca 200 návštěvníků.
V předchozích předhodových zpravodajích starosta vybízel šikovné a obětavé hospodyňky, aby přispěly koláči, cukrovím (možno i slanými
jednohubkami) k drobnému pohoštění četných (zejména pěších a přespolních) návštěvníků mše sv. I přes tyto výzvy se najde
v celé naší bohaté a krásné obci pouze 4 až 5 hospodyněk (většinou již staršího věku), kterým na hostech záleží a nejsou k této výzvě hluché.
Najde se jich letos o pár víc? Rovněž by bylo třeba pro příští léta zajistit celou přípravu bohoslužby, zejména úklid kaple před a po hodech,
praní a žehlení plachet, květinové výzdoby kaple a před kaplí. I toto zajišťují pouze dva manželské páry vyššího věku s přibývajícími zdravotními
problémy. Najdou se dvě až tři obětavé mladé rodiny, nebo sousedky, kamarádky, které by se této služby ujaly?
Zájemci se mohou přihlásit na radnici.
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ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
DĚTSKÉ KERAMIKY
První ročník keramických kroužků pro školáčky a děti ze školky,
pořádaný pod záštitou ÚMČ Kníničky, nás utvrdil v poznání, jak moc
jsou děti šikovné a kreativní. Jejich keramické výrobky jsou kouzelné, hýří barvami a každý má své specifické prvky. Snažily jsme se,
aby většina výrobků byla užitných, to znamená využitelných
v praktickém životě. Teď jsou tedy ozdobou jejich domácností.
Myslíme si však, že by byla škoda neumožnit, aby tato dětská dílka
mohla ocenit i širší veřejnost. Uznání určitě dětem udělá radost
a podpoří je v další tvůrčí činnosti. Rozhodly jsme se tedy uspořádat
výstavu keramiky dětí z našich kroužků, která umožní malým tvůrcům pochlubit se a ukázat, co v nich vězí.
Výstava se bude konat u příležitosti Mladých hodů, a to v neděli
5. července od 10 do 16 hodin v tělocvičně místní školy. Vystavovat
budou školáčci a děti ze školky, kteří se společně se svými rodiči
rozhodli své výrobky pro tuto příležitost zapůjčit.
Přijďte tedy podpořit naši kreativní mládež a pokochat se krásou
dětské fantazie.
Zina a Katka Liškovy
zina.liskova @seznam.cz, tel. 603255879
kliskova@seznam.cz, tel. 775073946

PRODEJNÍ VÝSTAVA
NEBOLI PRVNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
V KNÍNIČKÁCH

				
Současně s výstavou výrobků dětí z keramických kroužků pořádáme
i prodejní výstavu, neboli malý řemeslný jarmark, pro všechny
tvořivé občany Kníniček. Každý, kdo něco doma tvoří a může to
nabídnout k podívání nebo i k prodeji, podle vlastního uvážení,
se může přihlásit na níže uvedených adresách. Jarmarku se zúčastní
i lektorky, které nás učily některé techniky v rukodělných dílnách,
takže bude určitě na co se dívat a co kupovat.
Součástí tohoto jarmarku bude i stánek nadace „Zerafa“. Děvčata ze
Zerafy vyrábí věci z recyklovaných materiálů, na prodej zde budou
pěkné šperky z barevných pet láhví. Výtěžek z prodeje těchto výrobků poputuje na podporu Hospice sv.Alžběty v Brně. Více na www.
zerafa.cz.
Na jarmarku rádi přivítáme všechny tvořivé občany Kníniček, takže
pokud někdo něco vyrábíte a chtěli byste to zkusit nabídnout
k podívání nebo k prodeji, neváhejte a ozvěte se nám.
Srdečně zveme všechny občany Kníniček – přijďte se podívat
a podpořit tvůrčí atmosféru v naší obci.
Zina a Katka Liškovy
zina.liskova @seznam.cz, tel. 603255879
kliskova@seznam.cz, tel. 775073946

DALŠÍ ROČNÍK DĚTSKÝCH KROUŽKŮ
V KNÍNIČKÁCH POD ZÁŠTITOU
ÚMČ KNÍNIČKY
Na podzim chystáme pokračování keramického kroužku pro školáčky a děti ze školky.
Pro velký zájem otvíráme další skupinu dětí a kroužek plánujeme
rozdělit na pokročilé a začínající.
Kroužek pro pokročilé děti – tedy pro ty, které už k nám chodily –
bychom rády rozšířily o některé další techniky, to znamená, že děti
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by netvořily jen keramiku, ale chtěly bychom jim umožnit seznámení s některými technikami, které by už mohly zvládnout, například
kombinace keramiky s pletením z pediku, smalt, malování na sklo,
háčkování apod. Přesný program kroužku bude uveřejněn po prázdninách na internetových stránkách ÚMČ Kníničky. Zájemcům, keří
se nám přihlásí, bude zaslán mailem.
Kromě tohoto kroužku se smíšenými technikami bude otevřen
i keramický kroužek, kde se budeme zabývat pouze keramikou.
Ten bude pro menší děti a pro ty, které se chtějí věnovat pouze
keramické tvorbě.
Takže děti si mohou vybrat a přes prázdniny se rozmyslet, který
kroužek bude pro ně zajímavější.
Termíny kroužků budou pravděpodobně v pondělí od 17.00 do
18.30 hodin a ve středu od 16.00 do 17.30 hodin, z toho jeden termín
bude kroužek se smíšenými technikami, druhý keramický kroužek.
Začínat budeme v pondělí 5. října a ve středu 9. října. Konečné termíny budou stanoveny podle většiny přihlášených.
Prosíme rodiče, pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude některý
z uvedených kroužků navštěvovat, dejte nám vědět co nejdříve.
Počet dětí, které můžeme přijmout, je omezen kapacitou místnosti.
Takže přejeme pěkné léto a už se na děti těšíme.
Zina Lišková, Hana Juránková, Lenka Jašková
Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, e-mail: lenka.jaskova13@seznam.cz

S tímto spojením se lze setkat ve starých prvorepublikových filmech
a nebo v kronikách z té doby. Ovšem co je staré nemusí být vždy
špatné. A právě k této terminologii se vrátil i náš právní řád již v roce
2012 a převzal v rámci nového Občanského zákona prvorepublikové
právní termíny a vrátil je zpět do dnešního povědomí lidí. Jedním
z názvu je i název spolek. Spolky v obcích si zakládali především řemeslníci, nebo zájmové skupiny místních občanů, kteří se tímto zapojovali do dění obce. Po roce 1948 spolky pomalu zanikaly a od roku
1962 změnou zákona se tvořila na našem území Občanská sdružení.
Jedno Občanské sdružení vzniklo i v naší obci Kníničky v roce 1996
pod sdružením občanů s názvem Občanské sdružení TKR Kníničky–
Bystrc. (Televizní Kabelový Rozvod, dále jen TKR) Záměr byl cílen
na příjem kvalitního televizního a rozhlasového signálu z důvodu
špatných příjmových podmínek. Občanská sdružení svojí volnou
formou vznikala a vstupovala do života obcí dle svých potřeb a momentálních zájmů a stala se nepřehlednou množinou v občanském
dění. Od roku 2014 ovšem, vyšel nový Občanský zákoník ve kterém
se přihlíží na Občanská sdružení jako na spolek a musí se řídit přísnější právní normou než tomu bylo dříve. Spolky jsou povinné splnit
požadované zákonné podmínky pro registraci, chtějí-li setrvat ve své
působnosti. Co platí pro členy spolku? Především každý člen spolku
je vázán stanovami spolku a musí dbát na svoje práva a povinnosti.
Členství je sice stále dobrovolné, ale zákon stanoví přísnější pravidla
a odpovědnost za spolek a za vedení a činnost spolku.
Náš spolek TKR je neziskový a hospodaří s členským příspěvkem na
pokrytí provozu a oprav vzniklých provozem. Od roku 1996 předsedal bývalému Občanskému sdružení TKR pan Ing. Petr Liška a dosáhlo se digitalizace rozvodů na hlavních trasách. Také obec vyšla
vstříc našemu sdružení a dala prostor na svých obecních webových
stránkách úřadu http://kninicky.eu/kultura-a-sport-1/kabelova-tv/,
kde najdete informace o našem spolku.
Jaké nastaly změny ve vedení spolku TKR v letošním roce? Na dubnové členské schůzi podal původní výbor po devatenácti letech rezignaci a byl členskou schůzí odvolán. Za nového předsedu si členové
spolku zvolili pana Ing. Jiřího Boudného a jeho zástupcem se stal pan
Alois Halámek, dalšími členy výboru byli dovoleni pan Ing. Jaroslav
Procházka a Vladimír Borský. Změna přinesla také nové korespondenční místo, které se nachází v budově školy na Ondrové 25 a bylo
schváleno ze zákona požadované umístnění spolku na ulici u Zoologické zahrady 31. Nový výbor se po zvolení sešel a vytyčil si priority,
kterými se bude v tomto roce zabývat. A o čem vás budeme informovat příště? Bude-li v místním zpravodaji prostor pro okénko informace ze spolku, rádi vám je sdělíme.
Za výbor spolku TKR Kníničky – Bystrc
Ing. Jiří Boudný a Vladimír Borský

KNÍNIČSKÉ RUKODĚLKY PŘEJÍ
KRÁSNÉ LÉTO
Rukodělné dílny pro dospělé, pořádané pod záštitou ÚMČ Kníničky,
úspěšně zakončily další sezónu. Zase jsme se něco nového naučily
a už se těšíme na nový cyklus, který zahájíme ve středu 30. září.
Takže dámy, sbírejte pilně inspiraci, už se na vás těšíme.
Děkujeme našim zastupitelům za jejich podporu a přejeme jim,
účastnicím dílen i všem občanům Kníniček krásné pohodové léto.
Zina Lišková a Hana Juránková
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DRAČMEN DVANÁCTIDÓZŇÁK
Lajfčil takle jeden kalósek s fotrem nedaleko Brynclu ve starým jégrhausu. Staré pedál byl fořt, tak i svýho kalóska máznul po gymplu
na lesnickó véšku do Blekfíldu. Chcel, aby až povalí do duchny,
mladé nastópil na jeho tympl. Ale jungšála myslivecká hokna ani
valdecbóda moc nebraly. Byl vysazené jen na spářky, glgačku, válce
a kocóry, kerý úspěšně balil na diskách ve Veksonu nebo v Grýnu na
kolejách. Proto, jakmile vyfasoval vod děkanskýho modrý noty
s glétem, že je valdnové inža, sbalil si usárnu, vobul kanady, voháknul maskáčovó šolnu, za pas si pověsil bytelné kchán, přes rameno
kvér a hodil domovině mávačku.
Už nějaké ten téden mózoval po hródě, když mu jednó takle zastópil
štreku veliké vlčmen. „S tebó budu rychle hotové,“ pomyslel si kalósek a vodjistil krochnu. Ale vtem na něho ten vlkóš jak z merchny
„Nu pagadí!“ zavařil lidským hlasem: „Kemo, ne abys mě picnul. Vem
si mě rači s sebó, kdykoliv budeš potřebovat, tak ti helfnu.“ Borec
nahodil těžkó diviznu, ale konec konců, než hantýrovat sám se sebó,
je lepší dát hantec aspoň s vlčmenem. A tak ho vzal za parťáka.
Druhé den na ně z hvozdu vystartoval medvěd. A bylo to nemlich
tak, jak minule. Takže už žádná divená, když může meldovat vlčmen,
proč by nemohl dát hantec taky grizzly.
Když se k nim takhle třetí den nasomrovala lvica, bral to mladé
myslivec jako celkem normální válku, akorát gómal, že si ho ve
štatlech budó plést s Beróskem.
Po nějaký době doklapali k velkýmu štatlu. Už z dálky bylo vidět, že
všude vlály černý fangle. Když doveslovali až k ceduli, kde bylo našrajbčený Prágl, všimli si velkýho průvodu, které mířil ze štatlu aus.
Byl to nemlich takové průvod, jako
béval v Brynclu U Stopařa na Radovanec háčka, ale fčil byl srpenec,
tak to nějak datumově neštymovalo. Navíc vpředu nejel alegorické
vůz, ale černá drožka, kde házel sicnu láčové kocór v černým hábitu,
s věncem z bíléch růží na řepě.
Myslivecké hodil dotazník nějakýmu raskenovi, kampak že vezó tu
havaj a ten mu hned prozradil, vo
co v tom štatlu gou.
Za Práglem ve valdně pré kempuje
už pěknéch pár jařin dvanáctihlavé
dračmen. Každé metr, jak dostane
módr, mu ze štatlu musijó poslat
láčovýho kocóra na chálku, podle
jeho vlastního výběru. Marně starý
medvědi hókajó kocórům, aby nedávaly svoje bildny na fésko. Dragon totiž těžce sjíždí všechny bildny
na netu a jak ho nějaká havaj zaujme, hned pošle kingovi do štatlu
mejlovó válku, kde stojí, keró koc
majó připravit jako další chod na
zobku. Boříci z Práglu fest chmuřijó,
páč za ty járy už ve štatlu není pomalu keho klepat, páč ty nébetelňéší kobery už kempujó dračmenovi
v bauchecu. Musijó proto smykovat
za kocórama do Brynclu a těžce riskujó, že tam vod místních štatlařů
Ilustrace: Libor Machata
dostanó do řepy.
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A fčil se stalo to nejhorší, co se vůbec mohlo stát. Kingálova familka
se vrátila vod salcnovýho vasru z Chorvatska. Princeska gómala, že
ju tam neznajó, tak tam lapala bronz s brestama na volnoběh, ale
nějaké kalósek ju vyblésknul a máznul její bildny na fésko. Drakálovi, když to zgóml, z teho hráblo v budce a o další chálce si ubóchl
celkem jasnó představu.
Kingál sice hóknul do placu, že kdo princezku zachrání, dostane ju za
stařku a navrch půl kingálství, ale je jasná válka, že žádné kalósek se
dvakrát nehrne do teho, dělat dračmenovi před princezkó předkrm.
Mezi tem už se kočár oddělil od průvodu a vyjel na traťofku do
dračmenovýho valdeca. Myslivec i s havěťó vyrazili za něm. Na
kraji valdny dostavník hodil stopku a princezka už dál měla klapat
po svéch. Myslivecké ju dohonil a hókl drožkařovi, že fčil vysadí
dračmenovi mixnu a ať tu hodí mezi tem na princezku čekanku.
„Neměj žádny fedry,“ vařil kocórovi, „já tady s méma čtyřnohéma
kamošama vysadíme dragonovi takovó meltu, že z teho zagrébuje
do sna a ty i celé štatl už budete déchat v ókeju.“
Princezce se fedrama klepaly kolky, moc mu to nežrala, ale sténě
nemohla nic moc dělat. Doklapali společně k berglu, ve kterým byla
lochna, kde dvanáctidózňák kéroval. Hodili sedláčka na gryml před
jeskyňó a vařili čekárnu, co se bude dít. Najednó se začaly kutálet
grymle z berglu důle, hróda se zatřásla a dračmen vysmykoval před
kér. Když zgóml kromě kocóra ještě týpka v maskáčách a nějakó havěť, fest se vytočil a hnal se k nim. Vtem mu lvica hopla mezi krkovičky, medvěd na cemr a vlčmen mu začal škubat voháňku. Na to myslivecké vyšil dračmenovi do každý augle ranu z krochny. Dvanáctidózňák vod tý chvíle gómal kulofku, a tak mu mohl náš kalósek mesrem celkem nerušeně jednu dózu po druhý ufiknót. Ve finále ještě
z těch dračmenovéch štryclí ufiknul
i blemcáky a narval si je do usárny.
Princezka byla z teho úplně mimo
mísu, házela mu těžké děkovanec
a zvadlo do Práglu na zámoš za kingem, že se spolu vogólujó a budó
do holpeca bačovat. Ale borec jí
nahlásil, že chce ještě zgómnót kus
hródy. U Azbuků hodit čučku na
vycpanýho Laďu Leninovýho, vycédat se v tuháčovým vasru, špíznót
na pyramidy v Gíze nebo si zahrát
voko v Las Vegas v Améru.
Ale do roka to pré fšecko stihne
a nahodí za ňó vratislava a pak, jestli ho bude ještě chcet, může bét
gólka. Koc mu teda mázla svůj goldnové kódr na kolek a nabrala pilu
z valdny aus.
Když ju zgóml drožkař, docvaklo
mu, že dračmen je tuhé, kořeň, co
ho zarépl, pali, a tak by všecko mohl
shrábnót von sám a bét ve vatě.
Vrátil se pro dračmenovy dózy do
valdny a hókl princezce: „Fčil všem
nahlásíš, že jsem s tým dragonem
vykóřil já. Když ne, tak tě pošlu tlačit
mraky.“
Princezka měla z drožkařa bobky,
a tak všem meldovala, co jí poručil.
Kingál chtěl hned ubóchnót grilku,
ale koc mu nahlásila, že se ještě na
gólku necétí, ať počkajó ještě jeden
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jár a pak si drožkařa vezme. Když kingson zgómnul, že je princezka
ještě nějaká rozhozená, přestal na ňu tumlovat a dal jí roční vodklad.
Jár se s járem sešel a celý kingálství začalo připravovat grilku princezky. Těm, co gómali drožkařa, sice dózna nebrala, jak je možný,
že takové boverák, navíc křivé jak klika vod polepšovny, nasadil
vlastní krkovičku a zarépnul dragona. Ale nakonec všichni do holpecu kalili a chálovali a vařili těžké radovanec.
Vtem dosmykoval do štatlu skutečné drakobijec. Hned máznul
v palírně borcům dotazník, proč celé štatl kalí první ligu. Pivonoš
mu nahlásil, že se góluje princezka s drožkařem, keré před rokem
poslal dračmena čichat diviznu vodspodu. To ho vytočilo a hned
vyrazil na Práglovskó gracnu. Tam poslal po poskokovi princezce její
goldnové kódr s tem, aby jí hókl, že ju chce vidět její zachránce.
Princezka si navlíkla kódr a už auglama hledala mysliveckýho. King
silně znejistěl a chcel vědět, jak to vlastně bylo. Drožkař spustil
těžkó bóřenó, že dračmena zarépnul von a že přece dovalil všech
jeho dvanáct štryclí a že na něho někdo vaří nějakó podělávku.
„No jo,“ prodral se davem myslivec, „ale tutáč těm dóznám něco
chybí. Co se takhle špíznót, jestli má každá z nich blemcák?“ zavařil
a vyndal ufiknutý dragonovy jazyky na ponk. Poskoci dovalili dračmenovy dózny v lihůvce a fšichni zgómli, že místo blemcáka majó
v tlamách pustevnu.
Fčil už princezka bez jakékoliv fedrů nabonzovala drožkařa kingsonovi a ten se fest vytočil. V ten moment nechal podrazníka máznót
do módrcimry a grilka pokračovala dál, ale se skutečným hrdinó.

Nicméně vod těch dob je v Práglu nedostatek betelnéch šnyclů, páč
je za ty járy stačil vyzobat módrové dračmen. To v Brnisku je temu
jináč, tam když se kdysi drakál vobjevil, tak s ním štatlaři, jak je všeobecně známo, vykóřili natotata.
A poučení z této storky?
Milí kocóři, nedávéte svý špicový bildny na internet. Kdoví, jaké
dračmen to tam zgómne a mohli byste to pak zacálovat řepó!
Slovíčka
Bryncl, Brnisko – Brno
Blekfíld – Černá Pole, m. č.
boverák – budižkničemu
bóřená, bóřka – potyčka, nadávání
cemr – záda
dračmen, drakál, dragon – drak
duchna – důchod
dvanáctidózňák – dvanáctihlavý
Grýn – klub na vysokoškolských kolejích
kchán, mesr – nůž
kobery – dívky
krochna – pistole, puška
mózovat – toulat se
Práglovská Gracna – Pražský Hrad
tumlovat – spěchat
tympl – místo
valdecbóda – lesnická škola
valdnové inža – lesní inženýr
Vekson – Vysokoškolský klub

Honza Hlaváček
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BRNĚNŠTÍ VESLAŘI
ROZČEŘILI VLTAVU
Český veslařský klub Brno dosáhl na letošních 102.
pražských Primátorkách historického úspěchu.
Závody se konaly 5.–7. června na tradiční trati vedené
centrem Prahy se zatáčkou pod Vyšehradem. Primátorky jsou nejprestižnějším tuzemským závodem,
významnou sportovní i společenskou událostí. Fantastické druhé místo obsadila mužská osma ve
složení Adam Kapa, Milan, Viktora, Miloslav Šágr (Dukla Praha), Jan Lapáček, Jan Lepier, Dimitrij Baranivsky
(Spartak Boletice), Tomáš Emr, Jakub Mach, kormidelník Matěj Čermák (Spartak Boletice). Trenérem posádky byl Adam Michálek, účastník OH 1996 a 2004.

Foto: ČVK Brno

Pouhé čtyři sekundy dělily brněnskou osmu od favorizované posádky profesionálů z Dukly Praha. Druhou
posádku Dukly naši muži předjeli o 7 sekund! Dukla
obhájila své prvenství po 36. v řadě, letos ovšem se
silným brněnským soupeřem.
Junioři Ondřej Svoboda, Václav Svítil a Ondřej Šanca
závodili ve společenství s VK Olomouc a Duklou Praha.
Závod vyhráli o více než 7 sekund před dalším společenstvím tvořeným závodníky z ČVK Praha, VK Lysá
n. L, Přerova a Mělníka. Naši junioři na Primátorkách
vyhráli po 32 letech, tenkrát to bylo ve společenství
s Lodními sporty Brno. Vyhráli taktéž muži masters
v kategorii B: Michal Doubek, Tomáš Nahodil, Ondřej
Hubík, Petr Novotný, Martin Kročil, Eduard Göpfert,
Luděk Mikulec, Jakub Rozlivka, korm. Petr Páleník.
Foto: ČVK Brno

Tomáš Nahodil, www.cvkbrno.cz

Foto: Primatorky.cz
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ŠALINA PUB NABÍZÍ PRAVIDELNÉ
SVEZENÍ
Brno, 2. dubna 2015
Brněnský unikát na kolejích – Šalina Pub – opět vyráží do ulic. Pivní
tramvají se mohou zájemci svézt na pravidelných jízdách každý
pátek od začátku dubna až do konce října. Svou první letošní jízdu
s cestujícími bude mít pivní tramvaj již dnes – na Zelený čtvrtek
a jak jinak než se zeleným pivem Starobrno.
Pivní tramvaj bude ve čtvrtek jezdit od 17 hodin na okružní jízdě,
která začíná na Mendlově náměstí. Hned další den vyjede na pravidelnou páteční jízdu, která se pak bude každý týden opakovat.
„Šalina Pub bude vyjíždět každý pátek vždy v 18 hodin z náměstí
Svobody. Pojede na Českou, Hlavní nádraží, Mendlovo náměstí
a vrátí se zpět. Za večer udělá čtyři takové okružní jízdy,“ uvedl
Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Jízdné na jeden okruh vyjde na 60 korun, pokud si ho zájemci zajistí v předprodeji, zaplatí za něj 50 korun. „Jízdenky v tramvaji prodává průvodčí, v předprodeji jsou k dostání v Informační kanceláři na
Novobranské nebo v Infostánku na Joštově ulici,“ vysvětlil Luděk

Kocman z odboru marketingu a komunikace DPMB. Na čepu je Starobrno Medium 11°.
Šalina Pub je tramvaj typu K2R, která prošla v roce 2013 speciálně
navrženou přestavbou přímo v dílnách Dopravního podniku města
Brna. Práce na rekonstrukci vozidla trvaly necelé tři měsíce.
Od běžných tramvají se liší například tím, že druhé a čtvrté dveře
jsou zaslepeny, vůz je dovybaven elektrickým zařízením, které
umožňuje zapojení všech potřebných spotřebičů na střídavý proud
(kávovar, chladnička, mikrovlnná trouba apod.).
Šalina Pub nabízí 38 míst k sezení a 17 míst ke stání. Uvnitř šaliny
nechybí skutečný výčep a celá řada praktických vychytávek, například speciální držáky na pivo, toaleta nebo vybavení audio a video
systémem, WiFi a dalším zařízením pro mobilní restaurační provoz.
Pivní tramvaj si může kdokoli pronajmout i pro tzv. zvláštní jízdu
ať už pro firemní prezentaci, nebo rodinnou oslavu.
Kontakt:
Linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz
tel. 603 881 018

ÚJ NISSAN PULSAR.
TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL.
MÁR 3 990 000 FT-TÓL
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*.

NOVÝ NISSAN?

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA!

360 FOKOS
PARKOLÓKAMERA

MEGLEPŐEN TÁGAS
BELSŐ TÉR

385 LITERES
CSOMAGTARTÓ

AKTÍV
BIZTONSÁGI PAJZS

Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890

www.dealername.hu

POUZE U NOVÉHO DEALERA VOZŮ NISSAN

*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a 2014. 10. 01. és 2014. 12. 31. között megkötött vevői
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%)
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált
üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.
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Veslařská 2, Brno-Jundrov
Tel.: 533 036 211; E-mail: info@bsauto.cz
www.nissan-bsauto.cz
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NOVINKA!

Termální vodní SPA & letní saunový svět
u Brněnské přehrady

Užijte si léto ve čtyřech venkovních a vnitřních termálních bazénech a saunování
ve venkovním saunovém světě s ochlazovacím přírodním jezírkem.
4 venkovní a vnitřní termální bazény l Přírodní pobytová louka s lehátky
Slunná terasa s lehátky l Fresh bary l 12 venkovních a vnitřních saun
Saunové ceremoniály l Letní saunové noci l Ochlazovací a relaxační zóny
Otevřeno za každého počasí Po – Ne 9:00 – 22:30

www.infinit-maximus.cz

