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Loni v květnu jsme končili sezónu uspořádá- 
ním velké akce pro veřejnost na počest  
Karla IV. Letos nás čekalo daleko větší sous-
to. Náš oddíl dostal za úkol uspořádat  
2. závod Českého poháru turistických zá- 
vodů. 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 

ČESKÝ POHÁR TURISTICKÝCH ZÁVODŮ V KNÍNIČKÁCH 

událostí od vyřízení různých povolení až po 
zajištění ubytování pro závodníky. 
A konečně tu byl 20. květen, den, kdy všech-
no vypuklo. K nám do Kníniček se sjelo 312 
závodníků z 26 oddílů z celé republiky.  
Od Karlovarského kraje až po Moravskoslez-
ský. Ráno v devět hodin bylo slavnostní za-
hájení, závodníci pronesli slavnostní slib. 
Poté se už přesouvali na start k lesnímu al-
tánu. Turistický závod obnáší několik disci-

plín např. hod míčkem, plížení, zdolání la-
nové lávky, ale také vědomostní stanoviště 
– určování dřevin, turistických a topografic-
kých značek apod. 
Jsou tři druhy tras, pro různé kategorie. Les 
v Hlubočku nám umožnil připravit pěkné 
trasy. Těšilo nás, že si je závodníci po době-
hu pochvalovali. Někteří byli překvape- 
ni kopcovitým terénem, který v Brně neče-
kali. 
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Poslední závodník startoval kolem 14. hodiny a pak už vše směřova-
lo 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 

 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.

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 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

zbýval jeden moc pěkný návrh, i ten jsme nakonec použili. Jedna  
z maminek napekla medaile z perníčku a nazdobila je tímto moti- 
vem. Ale pouze jedna medaile s krokodýlem zůstává v Brně a to díky 
Alence Fojtíčkové, která potvrdila svoje prvenství a i v Brně zvítězi-
la 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, závod-
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Všichni od bývalých členů, rodičů, až po ty nejmenší z našeho od-
dílu pomáhali. Rozhodčích a pomocníků bylo přes 60! 
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LETOŠNÍ MLADÉ HODY
Od dob předkřesťanských, kdy hody představovaly nejdůležitější 
slavnost v roce, až po dnešní hody „moderního střihu“, jsou hody 
významným prvkem v životě lidských společenství. Jako oslava hoj-
nosti, úrody a štědrosti přírody se hody v časech pohanských slavily 
po sklizni, tedy na přelomu léta a podzimu. Vlivem křesťanství se pak 
termín hodů navázal na světce, kterému je v obci zasvěcen kostel či 
kaple. V Kníničkách proto slavíme hody Cyrilometodějské – vždy ve 
stejném termínu, a to 4. a 5. července. Na Moravě jsou však hody 
v termínech různých, a to nikoliv pouze v létě. Pokus císaře Josefa II., 
který se snažil termín hodů unifikovat, aby tyto slavnosti proběhly ve 
všech obcích ve stejném termínu a nenarušovaly tak průběh povinné 
polní práce, tzv. roboty, skončil dle očekávání neúspěchem, neboť 
lidé si „svoje“ hody slavili i nadále – byť neoficiálně. 
Prapočátky hodů jsou spojeny také s častým zvykem zvířecích obě-
tin. Na Brněnsku se tradičně obětoval beran, který měl doběla vy-
pranou vlnu a zlatě vyzdobené rohy. Na jiných místech se obětoval 
kohout či „káčer“ a někde se dokonce shazoval kozel z věže kostela. 
Tyto praktiky už naštěstí s hody spojeny nejsou, a to z velké míry 
díky vlivu křesťanství, které se snažilo vymýtit veškeré přeživší po-
hanské zvyky. Jediným, kdo se tak o hodech může lidově řečeno 
„setnout“, je tak s  jistou mírou nadsázky nanejvýš některý příliš 
žíznivý návštěvník. 
Dnes se hody v Brně slaví především v městských částech, které byly 
až do vytvoření tzv. Velkého Brna roku 1919, samostatnými vesnice-
mi na předměstí. Hody se pak slaví hojně i v obcích v blízkém okolí 
Brna. V Kníničkách se povedlo obnovit hodovou tradici po šestnác-
tileté pauze v  roce 2004. Některým městským částem a vesnicím 
k  Brnu přilehlým se podařilo dokonce zrekonstruovat původní  
kroj. Většinou se však na Brněnsku na hody nosí kroj Kyjovský, který 
je od pražské Národopisné výstavy českoslovanské konané v roce 
1895, během které byl prezentován jako kroj národní, používán  
pro různé oficiální příležitosti prezentace moravského folklóru nejen 
na Kyjovsku. Ostatně, brněnský kroj není z estetického hlediska pro 

mnoho návštěvníků hodů zajímavý tak, jako Kyjovský, který se pro 
svoji barevnost, bohatost výšivek a lichotivější střihy řadí k  těm 
nejvyhledávanějším. Proto i na našich hodech potkáte chasu v kro-
jích Kyjovských.
Během hodů pak Kníničská chasa tančí moravskou a československou 
besedu. Mimo besedy, polku a valčík se chasa snaží pronikat také 
do tajů tanců k cimbálu, které zúročí na předhodové zábavě. Letos 
poprvé proběhla výuka některých tanců k  cimbálu veřejně. Na  
dvou otevřených nácvicích se kromě chasy, několika obyvatel 
Kníniček a dalších zájemců o folklorní tance z  okolí, přijeli přiučit 
něco z  Kyjovské skočné, huckých a straňanských, i členové chasy 
z České a z Lelekovic. Před cimbálem však bude vidět mnohem širší 
paleta tanců, jako například čardáše, boršická, vrtěná, danaje, sed-
lácká, případně Korytná a v neposlední řadě i verbuňk.
Už tradiční je u nás v Kníničkách taneční vystoupení malé chasy, ze 
které se nám pak daří získávat odrostlejší tanečníky do „velké“ mla-
dé chasy.
Ani letos nebude chybět krojovaný průvod obcí s  doprovodem 
dechové muziky a doplněný lidovým veselím, tancem, zpěvem  
a občerstvením všeho druhu. Během průvodu se budou vyvádět 
stárky (pozn. na Brněnsku se jako stárky a stárci označují všichni 
členové chasy, zatímco v obcích ležících na jih od Brna se jako stárek 
a stárka označuje pouze hlavní pár, případně hlavní páry hodů –  
např. v Kyjově mají dva „hlavní páry“, kterým u nás v Brně říkáme 
hlavní stárek a hlavní stárka). To, zda si stárek stárku z jejího domu 
k muzice odvede, pak záleží na tom, jestli má stárka dostatek spod- 
nic, které je vždy třeba pečlivě přepočítat. 
Věříme, že veškeré úsilí, které vkládáme do každotýdenních nácviků, 
probíhajících od začátku dubna, zúročíme v té nejlepší podobě, že 
se nám podaří na hodech vytvořit veselou a vlídnou náladu a že 
budou hody opět povedené. Protože: „Čí sú hode? Naše!“ a já dodá-
vám – letos už počtrnácté. 

Martina Pumprlová

 Český pohár turistických závodů v Kníničkách

Loni v květnu jsme končili sezónu uspořádáním velké akce pro veřejnost na počest Karla IV.
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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 
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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.

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, 
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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. 
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20. BŘEZNA 2017

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných 
usnesení jako je schválení usnesení, zápis z minulého zasedání  
a program právě probíhajícího zasedání.
Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným sta-
noviskem:
– výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Studánka pro 

školní rok 2017/2018 v částce 410 Kč 
– rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka za rok 2016
– prodloužení kanalizačního a plynovodního řádu umístěného na 

městských pozemcích včetně přípojek pro plánované objekty 
individuální rekreace umístěné na parc. č. 745/9 a 745/8 vše k.ú. 
Kníničky a to pro potřeby uzavření plánovací smlouvy se Statu-
tárním městem Brnem 

– revokace usnesení č. 6/21/2017 a nové usnesení ve znění: Zastupi-
telstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje prodej části měst-
ských pozemků za tržní cenu: 51 m2 u p.č. 346/2 k.ú. Kníničky, 28 m2 
u p.č. 345/2 k.ú. Kníničky, 9 m2 u p.č. 344/2 k.ú. Kníničky, 2 m2 u p.č. 
341 k.ú. Kníničky, 13 m2 u p.č. 336/2 k.ú. Kníničky, 7 m2 u p.č. 352/121 
k.ú. Kníničky, 0,92 m2 u p.č. 352/168 k.ú. Kníničky, 2 m2 u p.č. 352/119 
k.ú. Kníničky, 30 m2 u p.č. 348/1 k.ú. Kníničky, pronájem pozemku: 
53 m2 u p.č. 328/1 k.ú. Kníničky, 54 m2 u p.č. 350/4 k.ú. Kníničky,  
51 m2 u p.č. 350/2 k.ú. Kníničky a směnu pozemku 3 m2 u p.č. 352/118 
k.ú. Kníničky za část pozemku p.č. 352/7 k.ú. Kníničky 

– odkup městem Brnem spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemků 
310/11, 310/14, 368/1, 3009 a 3052 v k.ú. Kníničky. Po nabytí po-
zemků do vlastnictví města Brna žádost o svěření těchto pozem-
ků do správy MČ Brno-Kníničky 

– návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu s doplněním 
obecně závazné vyhlášky o nočním klidu o vymezení nočního 
klidu v MČ Brno-Kníničky od 2.00 do 6.00 hodin na tradiční kul-
turní akce: „Mladé hody“, které se konají pravidelně v termínu  
5. a 6. července a Pálení čarodějnic konané pravidelně 1. května. 

– návrh obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011 o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restaurač-
ních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku bez připomínek

– schválení dodavatele projektové dokumentace a získání staveb-
ního povolení na akci „Úprava panelového chodníku k Svratce“

– schválení dodavatele projektové dokumentace a získání staveb-
ního povolení na akci „Oprava chodníku při ulici Ondrova“

– pronájem 2ks mobilních WC na areál Dolní louky na období 1. 4. 
– 31. 10. 2017

MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
rád bych se s Vámi podělil o nepříjemnou zkušenost. 
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsem šel ráno po 8 hod. sbírat na zahradu jahody. 
Náš pes šel jako vždy se mnou. Uviděl jsem, že něco žere. Na zemi 
ležely dva kousky čerstvého masa. Jeden kousek již sežral. Po půl 
hodině začal pes slintat a dávit se. Volali jsme veterináře, poradil nám, 
co dělat. Maso bylo otrávené. Někdo si dal tu práci, vyšel po schodech 
k brance plotu a cíleně hodil otrávené maso za plot na zahradu. 
Prosím pejskaře a rodiče malých dětí, aby byli ostražití nejen venku, 
ale i na své zahradě. Pohybuje se zde nějaký zlý člověk. 

Zdraví Vás Ladislav Merta, U luhu 23

24. DUBNA 2017

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných 
usnesení jako je schválení usnesení, zápis z minulého zasedání  
a program právě probíhajícího zasedání.
Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným sta-
noviskem:
– pravomoc starostovi rozhodovat do finanční výše 20.000 Kč 

včetně, bez DPH a po kontrasignaci předsedkyní finančního vý-
boru rozhodovat o finanční výši v částce od 20.001– 80.000 Kč 
včetně, bez DPH

– vyjádření k Návrhu „Plánu udržitelné mobility pro Brno“ a souhlas 
s odesláním připojených dopisů Magistrátu města Brna a pri- 
mátorovi města Brna 

– vyjádření k informaci OÚPR o návrhu změn Územního plánu 
města Brna vyplývajících z územní studie „Rekreační oblast  
Přehrada – výsledný návrh“ a souhlas s odesláním připojeného 
dopisu Magistrátu města Brna

– vyjádření k Návrhu Územně analytických podkladů města Brna 
– Aktualizace 2016 a obsahu WEBu města Brna a souhlas s ode-
sláním připojených dopisů Magistrátu města Brna a primátorovi 
města Brna 

– schválení „Ideové studie na využití území v prostoru mezi ulicemi 
Ondrova, Dolní Louky, Přehradní a řekou Svratkou včetně plochy 
bývalého areálu VUT“ 

– schválení „Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ 
Brno – Kníničky“ 

– podání žádosti na realizaci investičního záměru města Brna  
„Realizace úsekového měření na komunikaci S III/3846 (ulice 
Ondrova) na Odbor dopravy MMB“ 

–  podání žádosti na realizaci investičního záměru města Brna „Re-
konstrukce a oprava ulice Hrázní včetně doplnění VO v úseku od 
přehradní hráze po restauraci u Šuláka“ na Odbor dopravy MMB 

–  využití předkupního práva k nemovitosti – stavbě určené k ro-
dinné rekreaci č.e. 8, umístěné na p.č. 952 v k.ú. Kníničky

– vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných materiálů beze změn

– výběr dodavatele na realizaci nových prvků na Horním hřišti  
a částku dodávky

–  aktualizace výše nájemného za pronajímané pozemky, které  
jsou městské části Brno-Kníničky svěřeny do správy. Cena nájem-
ného je nově stanovena následovně: ná všem děkuji za krásnou 
atmosfé za krásnou jemné pozemků nacházející se na území re-
kreační oblasti Brněnská přehrada (zastavěná plocha 50 Kč/m2/
rok, zahrada a ost. plocha 15 Kč/m2/rok), nájemné pozemků na-
cházející se mimo území rekreační oblasti Brněnská přehrada 
(zastavěná plocha 10 Kč/m2/rok, zahrada a ost. plocha 5 Kč/m2/
rok, zahrada a ost. plocha na pozemcích, které nejsou napojeny 
buď na zdroj vody, nebo nejsou napojeny na NN 2 Kč/m2/rok)  
a nájemné za zemědělský pozemek 0,20 Kč/m2/rok + daň z ne- 
movitosti 

–  záměr opravy kontejnerových stání na spojnici ulice Ondrova x 
U luhu a vybudování nového stání při ulici Rekreační mezi ulice-
mi Dolní louky a Přehradní 

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

 Ing. Hana Juránková, místostarosta

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY 
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“BÝVALÝ AREÁL VUT“, MULTIFUNKČNÍ AREÁL BRNO-KNÍNIČKY

Letecký snímek pochází z doby, kdy areál patřil VUT. Čtyři hlavní 
budovy jsou označené jako A, B, C, D, kromě nich je vidět další men-
ší stavby – garáže, sklady a objekt z unimo buněk. 
Fotografii poskytla ZOO, Mgr. Vaňáč.
Mezi lety 1945 až 2003 sloužil kníničský areál jako detašované praco-
viště Fakulty stavební pro experimentální výzkum na velkých vodních 
modelech přehrad, jezů, toků apod. V roce 2003 byl tento areál od-
prodán městu Brnu a pracoviště Ústavu vodních staveb Fakulty sta-
vební se přestěhovalo přímo do areálu fakulty na ulici Veveří. 
Ještě téhož roku svěřilo město Brno areál do správy ZOO, která ho 
využívala jako sklad a parkování pro techniku a materiál. Některé 
objekty jsou ještě pronajmuty. 

Letos se uskuteční zásadní změny. 
· Započne demolice staveb, rozhodnutí o odstranění staveb nabylo 
nedávno právní moci. Bude nutné vyřešit, co s materiálem z demo-
lice, který obsahuje azbest.
· Rozhodne se o dalším využití pozemků. 
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Ve výběrovém řízení vybralo zastupitelstvo jako zhotovitele studie 
firmu SWORTI. Výsledky jejich práce bych Vám rád představil vizu-
alizací č, 5. Celá studie je Vám k dispozici na úřadě.
 
Co s parkovištěm pro ZOO? 
S ním v současné chvíli nepočítáme. Nabízí se jiná, schůdnější vari-
anta pro všechny, při které není potřeba zatahovat velkokapacitní 
parkoviště s jeho provozem do intravilánu obce nebo řešit provoz 
podzemních garáží. 
ZOO Brno plánuje rozšiřovat svůj areál v jeho zadní části, v části 
nového SAFARI. Zvětšovat by se mělo směrem k aeroklubu v Med-
lánkách, kde má dostatek místa na pozemcích jí svěřených a zároveň 
již město Brno pracuje na vybudování parkoviště pro cca 300 aut  
při ulici Palcary, které by se mohlo realizovat již v příštím roce. 
Další budoucnost „bývalého areálu VUT“ je tedy zatím v rovině 
studií.

Martin Žák, starosta

rářka, 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 ideál-
ní 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.

V roce 1991 začaly v Kníničkách pracovat Inženýrské a průmyslové 
stavby Brno (IPS). Funkci starosty tehdy zastával Ing. Zdeněk Cibul-
ka, který měl připravený projekt na vybudování splaškové kanaliza-
ce, na rekonstrukci dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodních 
přípojek z předchozího působení ve funkci poslance ObNV Brno II. 
Podařilo se mu prosadit jeho zařazení do rozpočtu města Brna a 
stavební práce tak mohly začít. Celé sedmičlenné Zastupitelstvo  MČ 

CUKRÁRNA ANIČKA SLAVÍ SVÉ 25. VÝROČÍ

výjimek nechodili. Pan Ing. Zdeněk Cibulka pro mne zůstává staros-
tou číslo jedna, starostou v pravém slova smyslu starat se.
Je mi líto, že si málokdo vzpomene, že celé naše první Zastupitelstvo 
tuto městskou část výrazně pozdvihlo a dalo jí krásnou tvář. V té době 
jsme byli hodnoceni jako nejhezčí část města Brna, lidé se  
sem chodili na nás dívat, nikdo neměl takovou městskou část jako my 
tady. Hodně tomu také pomohlo vybudování obytné zóny ve většině 
ulic, kterou se podařilo Ing. Zdeňku Cibulkovi a Ing. Milanu Kučerovi 
prosadit. Na komunikacích tak přibyly zpomalovací retardéry  
a možnost nainstalovat modré dopravní značky „Obytná zóna“. Kdo 
z řidičů ví, že to podle pravidel silničního provozu znamená v tako- 
vé oblasti nejvyšší povolenou rychlost dvacet kilometrů v hodině?

Bez tety jsem se musela postarat sama, sehnat dodavatele a pokra-
čovat. Zůstal mi obrovský dluh za stroje a zejména chladírenské zaří-
zení. Tatínek tehdy byl už důchodce, ale i tak odjel do Německa pra-
covat jako klempíř, aby mi pomohl půjčku splácet. Maminka mi po-
máhala ze svého platu v JZD 1. Máj v Komíně a svojí prací pro cukrárnu. 

Hlavními zájemci o jejich správu je ZOO a naše městská část. Studie 
zoologické zahrady je naším obyvatelům dobře známá, v minulosti 
již dvakrát proběhlo jednání s občany. ZOO by ráda prosadila roz-
sáhlý, dominantní vstup, restauraci, malé prodejny suvenýrů, velké 
akvárium pro žraloka a obrovské parkoviště pro automobily. Nyní 
opravila tuto ideu návrhem podzemních garáží. 
Zastupitelé MČ Kníničky vypracovali zadání ke studii o využití po-
zemků na základě podnětů našich občanů. V Kníničkách chybí ob-
chod a služby, stejně tak je velká poptávka po domově seniorů. 
Zároveň se uvažuje o nové budově pro mateřskou školku, s využitím 
blízkého sportoviště na Dolních loukách.
Všechny tyto oprávněné požadavky studie zohlednila. Současnou 
budovu školky bychom po jejím uvolnění využili jako sídlo úřadu  
a stávající úřad by se mohl přestavět na byty. Abychom zatraktivni-
li studii pro přilehlé městské části nebo i pro město, připojili jsme 
multifunkční halu pro sportovní a kulturní akce. Zbylá část území je 
pak využita pro sportovní aktivity a park.

Alena Tullová, Anna Kultová. 
Cukrárna Anička nese své jméno  

po tetě Anně, dámě vpravo.

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 tatín-
kovi. Celé čtvrtstoletí jste nedílnou sou-
částí 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 vese-
lý. Byla jsem mladá žena, když se mi rozbilo 
manželství a přišla jsem o svoji práci perso-
nalistky v Průmyslových stavbách. Vrátila 
jsem se domů k rodičům a stála před otáz-
kou, co teď dál. Z Hradce Králové přijela i teta 
Anička, maminčina sestra. Taky ona přišla  
o práci mistrové ve Východočeských pekár-
nách a cukrárnách. 
Moje maminka zhodnotila situaci, neza-
městnaná ekonomka a nezaměstnaná cuk-

Brno-Kníničky se v prvním volebním období 
po revoluci dalo nazvat „7 statečných“. Práce 
bylo hodně, odměny nízké, pan starosta  
i místostarosta Ing. Milan Kučera a všichni 
ostatní zastupitelé museli chodit do běžného 
zaměstnání. Také je nutné připomenout paní 
Marii Kasprzakovou coby první tajemnici 
zřízeného Úřadu městské části Brno-Knínič- 
ky, která se zasloužila o jeho řádný chod.  
4 roky v Kníničkách po etapách probíhaly 
stavební práce, které končily výstavbou no-
vých silnic, chodníků i parkoviště naproti 
cukrárny. Pověstnou třešničkou na dortu bylo 
nakonec zřízení místní kabelové televize.
Bylo tu hodně jam, hlubokých třeba 4 met-
ry a městská část bývala v místech výkopů 
celý rok neprůjezdná. Pracovalo tu padesát 
dělníků. Díky tomu, že jsem jim zajišťovala 
veškerý potravinářský sortiment, moje firma 
přežila. Byla to tehdy moje téměř jediná 
obživa, místní občané ke mně až na pár 
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Mladá generace si vůbec neumí představit, že v té době neexisto-
valy žádné telefony v domácnostech a už vůbec žádné mobily. Já 
jsem tři roky chodila s korunami v hrsti a se seznamem objednávek 
v létě i v zimě do jediné telefonní budky v Kníničkách u naší kaplič-
ky a strávila jsem tam spoustu hodin při jednáních s dodavateli.  
Až po třech letech od podání žádosti mi zkostnatělý systém Teleco-
mu 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 jen na maloobchodní 
prodej. Garantkou cukrárny je moje teta Anna s výučním listem 
cukrářky. Zmrzlinu si vyrábím sama technologií za studena, navště-
vuji školení dodavatelů zmrzlinových směsí. Účastním se odborných 
veletrhů, třeba brněnské Salimy, reaguji na pozvání obchodních 
veletrhů do Paříže, do italského Longarone fiere.
S nastávajícím vstupem do EU jsme cukrárnu podrobili celkové re-
konstrukci, opět byla otevřena až po čtyřech měsících v březnu roku 
1999. V Kníničkách zprvu fungovaly dvě hospody, ty ale byly zruše-
ny a cukrárna začala být rozšiřovaná o výčep piva, vína a kofoly. 
Provoz se rozběhl natolik, že s přibývajícími zákazníky jsme museli 
začít řešit rozšíření kapacity. Bylo nutno vybudovat venkovní pose-
zení na pozemcích magistrátu města přes ulici, tak jak je znají sou-
časní obyvatelé. 
Velkou pomocí mi byl můj bratr, Ing. Bc. František Tesař, který sám 
navrhl celý interiér a exteriér. Navíc ho i vlastními rukama zbudoval. 
Ještě jednou mu moc děkuji.

Paní Alenko, 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 jako „růžový podnik 
na kraji města“ a Vás osobně jako „ženu za pultem“. Samozřejmě 
se zmiňují i o garáži, která zcela suplovala chybějící hospodu. 
Výčepním piva je tu od začátku Váš pan tatínek

František Tesař

Můj táta je neodmyslitelnou součástí cukrárny, má k ní silný vztah. 
Na rozdíl ode mě 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 Jiho-
moravského kraje. Svoji původní profesi zastával 50 let a klempí-
řinu reprezentoval v Německu, Sýrii, Polsku a na Ukrajině. 

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 umě-
lecký malíř Jan Bodeček, který v současné době žije v Černé Hoře.
Tatínek od podzimu odpočívá a těší se na jaro, až uvítá své zákazní-
ky. 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 naši sousedé a 
kamarádi. Velmi mě potěšil pan Ing. Zdeněk Cibulka, když přišel na 
oslavu 25. výročí mojí firmy a popřál mi hodně úspěchů do dalších let.

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 nového 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 po-
kladny 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 nebu-
dou nás pohlcovat svými předpisy a nařízeními.

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 přejeme pevné zdraví, odhodlanost 
překonávat překážky, osobní a pracovní úspěchy. Ať se Vám daří.

Alena Tullová, za zpravodajskou radu Irena Bubeníková

Cukrárna Anička a její majitelka by během stěžejních akcí obce nikdy 
nemohla být bez brigádníků a lidí, kteří věří v úspěch cukrárny a obě-
tavě pro ni pracují. Zleva: Iva Dufková, Lída Belánová, Anna Kultová, 
Alena Tullová
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S kyticí od pana starosty a pana tajemníka I pan primátor přispěl svojí pomocí

Gratulantům, kamarádům motorkářům a kamarádům muzikantům, všem děkuji za hezkou atmosféru

JARNÍ KRÁSA PO ZIMĚ 
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VELIKONOCE JSOU VESELÝM JARNÍ SVÁTKEM

ČARODĚJNICE
Pálení čarodějnic patřívalo a stále patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května 
patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. V lesním areálu se i u nás 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. 

Nejvýznamnější křesťanský svátek splývá Slovanům a Germánům s pohanskými slavnostmi jara, pohanskými zvyky a jarní rovnodenností. 
Letošní kníničské kraslice jsou jako malované :-)
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DĚTSKÝ DEN 

Tradiční dětský den se i letos konal na Dolních loukách za účasti 
hasičů a policie. Atrakcí zde bylo mnoho, např. radar pro měření 
rychlosti běhu dětí, zbraně ke střílení nebo jen na ukázku, vozový 
park a zásahový nafukovací vůz na skákání. Za splněné úkoly dosta-
ly 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 svůj 

Den otců. Abychom trochu potěšili i je, otiskujeme pár technických 
dat vystavené tatrovky CAS 20/3400/210-S2T z roku 2009.  Vozidlo 
o délce 768 cm, šířce 255 cm, výšce 310 cm a celkové hmotnosti  
18 tun má výkon motoru 325 kW při 1800 ot/min. a maximální rych-
lost 100 km/h. Nádrž pojme 3400 litrů vody a 210 litrů pěnidla. 
Čerpadlo s pístovou vývěvou VACUMAT přečerpá 2000l/min při 1,0 
MPa, a 250 l/min při 4,0 MPa. 
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SLUNOVRAT 

Jednou ze tří krásných nabídek soboty 10. 
června byl Kníničský slunovrat, který pořádal 
pan Jiří Slatina a kolektiv. Název Slunovrat si 
vybrali, protože odkazuje na oslavy, které pro-
bíhaly nezávisle napříč kulturami a kontinenty 
v dávné minulosti. Také kvůli dlouhému dnu, 
kdy se toho dá hodně podniknout a prožít. 
Jisté je, že když Jirka začne zpívat, rozzáří se jako 
sluníčko. Jirka i kapela svou radostí a nadšením 
roztančily obecenstvo, které jim vše vracelo širo-
kým úsměvem a dlouhým potleskem.
O Kníničském adventu nám kapela Solid Gang 
hrála jazz, o Slunovratu rozšířila repertoár o další 
hudební žánry. Výborní muzikanti z kapely Solid 
Gang opravdu umí. 

Na různé otázky kolem Slunovratu nám kapela sdělila: 
Projekt vyrostl na ideji stmelit podobně i jinak smýšlejí-
cí lidi hudbou. Lidi z blízkého i širšího okolí. 
Letošní 7. ročník opustil lokalitu ,,Sokoláku“, pláž na 
levém břehu Brněnské přehrady, kde probíhal v uply-
nulých třech letech a přesunul se před cukrárnu  
Aničku do Kníniček.
Slunovrat také navštívil místa jak Býkovice, Paměti- 
ce a Sudice u Blanska. Vystřídal se nespočet brněn-
ských i nebrněnských kapel jako například Tres 
Quatros Kvintet, Professor Leoparda, Cowhill,  
PHŽM, Trafo, Funkshmakers, Pavlík a továrna na 

jam, Nebe z tebe, Tonyc, The Winter Black Unicorn, 
What the Shame, Sinnemia, Na rovinu, Ezy riders, Solid Gang a dopl-

ňovali je Dj´s Zajon a pánové z Equipe Animazione.
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 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. Ka-
pely hrály pět hodin, hudební program vystřídal až ohňostroj. Je to 
k nevíře, naše malé Kníničky mají svůj fesťák. Letos ho tedy rozhod-
ně měly :-) Děkujeme.

Jiří Slatina, za zpravodajskou radu Irena Bubeníková
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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 
vyvěšená 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“
Nechyběla dobrá nálada, smysl pro fair play, nechyběly děti. 
Nejmladším hráčem byl prvňáček Toníček, který to se svojí babičkou 
Danou Dundáčkovou hrdinně dokoulel na pěkné třetí místo. Střed-
ní generace, manželé Hrnčířovi se umístili jako druzí a vítězi se 
stali mladí, ještě nezletilí borci David Ištván a Tomáš Hrnčíř. Srdečně 
gratulujeme :)
V závěrečném interview prozradili, že šli do hry bez přípravy a tré-
ninku! a nejvíce prý záleží na štěstí. 
Máme to brát jako výzvu? Protože paní pořadatelka Lenka Ištvá-
nová hodlá pokračovat v této pěkné tradici sousedského petanque  
i příští rok, máme šanci :)

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Svůj velký den prožili ve čtvrtek 1. června 
předškoláci z mateřské školy Studánky.  
Nejen, že oslavili svůj svátek – Dětský den, 
ale navíc byli slavnostně pasováni na školá-
ky samotným panem králem.
Uvolněná místa od září zaplní stejný počet 
nových dětí z právě probíhajících zápisů  
do MŠ. Přijaty byly všechny děti z Kníniček, 
které jsou řádně očkované a starší tří let.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme krás-
né, sluníčkem provoněné prázdniny, se 
spoustou zážitků, prožité ve zdraví , spoko-
jenosti a rodinné pohodě. A do nového 
školního roku, ať všichni vstoupí tou správ-
nou nohou!

Za kolektiv MŠ Studánka 
Jana Zrostová
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STUDÁNKA
Poslední březnový den pro děti ze Studánky nebyl vůbec obyčejný. 
Dnes pracovaly jako dospělí, tohle nebylo „jako“, ale doopravdy. 
Uklízely po zimě a přenášely mulč z obrovské hromady na záhonky 
kolem školky. Vést děti již od útlého věku k pracovitosti a důsled-
nosti se v budoucnu zúročí.

Do práce! Připravit, pozor, teď! Pilní mravenečci Plevelu nedáme šanci

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
Knihovna spolupracuje s Klubem seniorů a MŠ Studánka. V dubnu 
se uskutečnila vycházka Klubu seniorů po památkách města Brna  
s PhDr. Jiřinou Hockeovou, historičkou a teoretičkou umění. Společ-
ně jsme navštívili Katedrálu sv. Petra a Pavla, Diecézní muzeum, 
Biskupský dvůr, Zelný trh a Kapucínský klášter. Účastníci akce byli 
spokojeni jak s programem, tak s poutavým výkladem. Rádi by si  
v dohledné době podobnou akci zopakovali. 
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce propagující četbu, v rám-
ci které se i v naší pobočce uskutečnily 4 besedy s dětmi MŠ Studán-
ka. Děti se při besedách vždy aktivně zapojují a svoje zážitky  
z knihovny ztvární ve svých obrázcích, které zdobí prostory knihov-
ny. Jsem velice ráda, že paní ředitelka Jana Zrostová vždy s ochotou 
přijímá nabízené akce. 
Čtenáři mají možnost si v knihovně vybrat zajímavé tituly časopisů, 
beletrie i populárně naučné literatury. Od března letošního roku se 
nabídka rozšířila o mluvené slovo na CD.

V prvním prázd-
ninovém měsíci  
v červenci zůstá-
vá otevírací doba 
knihovny stejná.  
V srpnu bude kni- 
hovna uzavřena.  
V této době bude 
pobočka automati-
zovaná a od září se 
zapojí do automati-
zované sítě provozů 
KJM. Čtenáři obdrží plastové průkazy, se kterými budou mít možnost 
navštívit i ostatní pobočky včetně ústřední knihovny.

Libuše Pelánová, knihovnice
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HORNÍ HŘIŠTĚ – 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 do-
sloužily. 
Nové herní prvky, za které jsme vydali přibližně 200 000 korun, jsou zhotoveny  
z impregnovaného dřeva a celé hřiště tak působí nenuceným přírodním dojmem.  
Děti  z naší školky umí nové průlezky jaksepatří využít! Změnu oceňuje i paní uči-
telka Smutná, která sem s dětmi chodí ráda a často. Větší hřiště na Dolních loukách 
je neméně lákavé, ale je i oblíbeným cílem školek z Bystrce a promíchání dětí ztě-
žuje řádný dozor. 
K atraktivitě Horního hřiště přispívá jeho umístění v okolní přírodě, daleké výhledy, 
sousedství s Motýlí loukou a vzrůstajícím sadem. Srdečně Vás zveme k návštěvě!

Úřad městské části Brno-Kníničky

BUDE NÁM CHYBĚT 
Laskavá, vstřícná, usměvavá, milující i milovaná... to všechno BYLA paní učitelka... 
Ve studánkové školce BYLA 15 roků a její láskyplnou péčí prošly stovky dětí... Dodnes, ať již 
školáci – Vašík, Vojta, Štěpánek ... či středoškoláci Klárka, David, Tomáš ... s láskou vzpomínají... 
nejen na jména, kterými děti oslovovala – „králíčku sluníčko, květinko...“ Paní učitelka BYLA 
prostě nejlepší, ...
Pro nás – pracovní kolektiv mateřské školy BYLA tou nejlepší kolegyní... kamarádkou pro život... 
vrbou, která vždy vyslechla a poradila... Jsou to 2 roky, co odešla do zaslouženého důchodu, 
přesto s námi BYLA stále v kontaktu a svým pozitivním přístupem k životu obohacovala nás 
všechny.
To všechno BYLA naše paní učitelka MÍLA... bohužel... UŽ NENÍ. 
V pondělí 12. června nespravedlivě prohrála svůj nerovný boj se zákeřnou nemocí.
Bude nám moc chybět, nikdy na ni nezapomeneme.

Jana Zrostová
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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 stro-
mům 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. 

Pane Ondro, jak se vede Motýlí louce, bylinám, motýlům a drob-
ným 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 spo-
lečenstvo hmyzu a dalších organismů.

Okáč poháňkový Čičorka pestrá Kudlanka nábožná Čmelák skalní

SAD, MOTÝLÍ LOUKA 
Vážení spoluobčané, v říjnu 2016 jsme Vás 
informovali o projektu „Sad ovocných stro-
mů starých odrůd a o projektu „Motýlí lou-
ka“

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 prázd-
niny u babičky a její zahradu. Lozil jsem po 
stromech a ochutnával jablka z různých 
odrůd jabloní, hrušně z různých odrůd hruš-
ní, 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 stej- 
ně, 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 

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 zasadi-
li 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.

O vznik Motýlí louky se zasloužila nám všem dobře známá dvo- 
jice táta a syn, pan Martin a Ondřej Pelánkovi. Vypomohla naše 
radnice. 

Nicméně zde poletuje několik druhů motýlů – okáč poháňkový, 
modrásek jehlicový, minulý týden jsem tam viděl i otakárka ovoc-
ného 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 po- 
díleli svojí prací. Udělali tak něco dobrého a užitečného pro své 
bližní- pro lidi, rostliny a hmyz. 

tajemník Ing. Lukáš Bezděk, Ondřej Pelánek, 
za zpravodajskou radu Irena Bubeníková
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PŘÍRODA ZA HUMNY 
S KNÍNIČSKÝMI RYBÁŘI
K naší přírodě za humny patří Brněnská přehrada. Tato vodní 
nádrž o rozloze 259 hektarů pojme přibližně 17 702 000 kubíků 
vody. Zatím jsme psali o fauně na zemi, respektive nad zemí. 
Dnes nahlédneme do hlubin, protože přehrada hluboká oprav-
du je – místy až 23,5 metru.

RYBÍ „SPÁNEK“
Ve skutečnosti ryby vlastně nespí! Jen zásadně omezují svůj pohyb 
a aktivitu, většinou v těch nejhlubších částech vody, často v počet-
ných hejnech. Mají stále otevřené oči, neboť nemají víčka. Nehybnost 
ryb ve „spánku“ je však relativní – ryby plavou i v této klidové fázi,  
i když většinou na místě.
Ne všechny ryby „spí“ v noci. Některé z nich mají obrácený rytmus 
spánku – „spí“ hlavně přes den a aktivní jsou převážně v nočních 
hodinách. Většina ryb je však do určité míry aktivní jak ve dne, tak  
i v noci. Je tomu tak proto, že rybí spánek neprobíhá celistvě, jako 
například u člověka, ale v krátkých přerušovaných intervalech.

rybáři z Kníniček. K rybolovu potřebují povolenky, které se cenově 
liší podle věku rybáře. Ty nejdražší mimopstruhové stojí 950 korun 
ročně, týdenní 400. Rybáři mají vůči svazu i jiné povinnosti, např. 
musí dodržovat rybářský řád, vést záznam o docházce a úlovkový 
list. Mají předepsané i brigády. 

Co dělá rybářský svaz pro rybáře?
Pro začínající rybáře organizuje kursy a zkoušky dospělých pro zís-
kání prvního rybářského lístku. Také organizuje rybářské kroužky 
pro děti, pro které v květnu pořádá na přehradě rybářské závody 
mládeže. Dnes mohou už osmileté děti rybařit bez dozoru. Důležitou 
činností svazu je i výsadba ryb.

Komu u nás nedají ryby spát?
Jsou to pánové Belán, Dostálík, Machovec, Havlíček starší a mladší, 
Popovič, Rozmahel a řada dalších. Pan Zdeněk Rozmahel loví ryby 
od svých osmi let, po škole chodil k řece. Pionýr, hokej ani fotbal ho 
nezajímal. K vodě přivedl i své dva syny, Zdeňka a Radima.

Někteří kníničtí rybáři nám dovolili otisknout jejich fotografie s úlov- 
ky. Ryby jsou nejaktivnější v létě. Budeme moci na podzim zveřejnit 
nové úlovky našich rybářů?

zdroj: www.chytej.cz, www.rybarskyrozcestnik.cz, www.wikipedie.czHIBERNACE
Pokud teplota vody příliš poklesne, upadá řada rybích druhů do ja-
kéhosi „zimního spánku“, tedy hibernace. Obvykle se předtím shlu-
kují do hejn a shromažďují se v hlubších místech, kde se kumuluje 
teplejší voda. U vody totiž existuje zvláštní anomálie, neboť největší 
hustotu má voda o teplotě 4 °C, která tudíž klesá ke dnu a vytváří  
u dna vrstvu se stálými teplotními podmínkami. Některé druhy ryb, 
např. kapr, vytvářejí svým pohybem v měkkém dně mělčích vod 
prohlubně, rybníkáři zvané „lože“. Tyto zimní kapří „pelíšky“ jsou 
dobře patrné v bahnitém dně po výlovech rybníků. Jiné druhy (např. 
úhoř a lín) se zarývají do bahna.

Přemýšleli jste někdy, proč mají ryby šupiny? 
Aby omezily prosakování vody skrze kůži. Sladkovodní ryba, která 
ztratí příliš mnoho šupin, zemře. Sladkovodní ryby mají problém 
udržet hladinu soli v tělních tekutinách. Vyvinuly se jim proto led-
viny, které z tělních tekutin před jejich vyloučením získají sůl zpět.

Rybářství je koníček se svými pravidly. Přehradu spravuje MORAV-
SKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Brno 2, ve kterém jsou registrováni i mnozí 

Štika obecná 89 cm, rybář Michal Dostalík

Kapr 73cm, rybář Michal Popovič

Amur 96 cm, 15 kg, rybář Zdeněk Rozmahel
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Máme za sebou další ročník rukodělných a keramických kroužků  
a naplňuje nás velká radost při pohledu zpět na všechny výrobky  
a tvořivé nápady, kterých jsme byly svědky. Děti neustále překva-
pují svou kreativitou a i dospělí se v mnohých oborech tvorby sku-
tečně výtáhli. Většina účastníků chce dále pokračovat, takže už se 
pomalu rýsují plány na podzim. 
Pro děti chystáme opět kroužky keramiky i smíšených technik pod-
le pokročilosti dětí. 
Pro začátečníky a děti ze školky zatím vzhledem k jejich možnostem 
keramiku , pro větší děti keramiku se zahrnutím dalších rukodělných 
technik. Zjistily jsme, že školáci mají velký zájem o rozšíření tvorby na 
další rukodělné techniky a některé z těch, které jsme s nimi již dělaly 
chtějí opakovat. Vzhledem k jejich přání a rostoucí zručnosti se jim 
tedy budeme snažit vyjít vstříc a zařadit i více nových oborů tvorby. 
Také pro dospělé máme nachystány některé nové nápady a samo-
zřejmě pokračování a rozšíření technik, o které je největší zájem.
S dalším cyklem kroužků budeme začínat opět od října, a to s ná- 
sledující nabídkou:
Větší školáci, kteří k nám už chodili a jsou pokročilejší, budou s krouž-
kem pokračovat ve stejném termínu, tj. v  pondělí od 17 do 18.30 
hodin. Pro tyto děti máme kromě keramiky v plánu i další rukodělné 
techniky, kterých by mělo podle přání dětí a jejich větší zručnosti 
přibývat. Děti velmi bavilo například plstění, výroba ručních svíček, 
mozaika, takže k  těmto technikám se budeme vracet, ale určitě 
přidáme i další, podle zájmu dětí. V úvahu připadá např. háčkování, 
smalt, malba na sklo, ruční papír, tvorba ozdob z organzy, pletení 
z pediku, aranžování, malování, možná i drátování a další. 
Druhá skupina školáků, kam jsme zařadily mladší děti, účastníky 
se zájmem pouze o keramiku, začátečníky a ty, které k  nám před 
prázdninami chodily v  rámci kroužku pořádaného školkou jako 
předškoláci, se bude specializovat zatím jenom na keramiku a bude 
probíhat ve středu od 16.15 do 17.45 hodin.
Zájemci o kroužky pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na 
níže uvedené kontakty. 
Již v současné době máme nahlášenu spoustu uchazečů, do napl-
nění kapacity mnoho nezbývá. 
V případě velkého počtu zájemců, výrazně převyšujícího dosavadní 
kapacitu kroužků, uvažujeme o možnosti rozšíření nabídky, možná 
o čtvrteční termín. 

Kroužky pro děti ze školky budou upřesněny po prázdninách po- 
dle zájmu a možností školky, pravděpodobně budou opět jako dosud 
v pondělí a ve středu odpoledne, v případě velkého zájmu i ve čtvr-
tek. Děti ze školky se snažíme do skupin rozdělit částečně podle 
věku a podle zkušeností, s  těmi, které k nám již chodily, můžeme 
začít dělat složitější výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší 
věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním dovednostem. 
Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce 
školky. Začínat budeme v pondělí 2. října.
Rukodělné dílny pro dospělé budou probíhat jako dosud ve stře-
du od 18 do 21 hodin. Zájemci se mohou hlásit rovněž na níže uvede- 
né kontakty. Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich zájem  
o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.
Přejeme všem krásné léto a zájemci o tvoření sbírejte čile přes 
prázdniny inspiraci, ať máme na podzim z čeho čerpat. 

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, lenka.jaskova13@seznam.cz

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY V KNÍNIČKÁCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
POŘÁDANÉ ÚMČ KNÍNIČKY 
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Kdysi sem smutně konstatoval, že náš Ben je bukvica. Teda, takhle 
ho pomluvili vlastníci fenky s přetočeným tachálem, co ho vůbec 
netankovala.
Když za ním totiž kdysi dovesloval hárající čoklí babáč, náš dáreček 
dal jednoznačně přednost chálce a následný chrupce. Majitelé  
čoklí fosílie nad tem fest zachmuřili a nahlásili do placu, že Ben musí 
bét tutáč bukvica. V zásadě mně to bylo egál, jen sem řešil to, že 
bych chcel jednó vod něho nějakýho vodlitka.
Minulé téden mi však hodili drát majitelé jiný, podstatně mladší  
a zachovaléší čoklice s tem, že náš Benál je nébetelnější čokl v mo-
ravském regionu. A že by nebylo vod věci, dyby si s jejich mladó 
hodili hrbem a vyvexlovali si nějaké ten kósek genetickýho kódu.
Vod teho prvního pasovýho pokusu utekly tři járy, třeba se zadaří, 
gómal sem a mázl jim do placu azimut našeho domášova.
Když napluli na kér, Ben nahlásil radovanec, vrtěl voháňkó a mazal 
svó novodur kamošku vočuchat. Ale to bylo tak asi celý. Vzápětí 
vodklapal hodit záda na svůj oblíbené páté schod, z kterýho může 
navíc šmírovat z fenstru aus cvrkot na ulici. Když čoklí havaj dokla-
pala za ním, popolezl vo dva schody vejš a přepustil jí džentlmensky 
svůj tympl. Ale ta měla úplně jiný úmysly. Ben ju však těžce mastil  
a mně došlo, že jí tutáč nedá.
Atmoška hóstla jak v Bronxu po desátý večer. Majitel fenky se nechcel 
smířit s tem, že hrnuli dvě stě kilců za čoklem a ve finálce z teho bude 
kulovka. Čuměl, jak dyby mu spadly hračky do kanála. Tak sem ušil 
na Bena těžkó podělávku. Vytáhl sem z ajskysny tvargle a nalákal na 
ně čokla do předsíně a mázli sme k němu i tu čoklí kocnu. Pak sme 
zamachlovali futra, aby nemohl nikam vzít klózka. Nato sme přitáh-
nuli čoklicu přímo k Benovi a strčili mu pod rafilu ty její nejdůle- 
žitější partyje. Ben chvilku dělal Zagorku, ale vzhledem k temu,  
že nikam nemoh vzít dráhu, tak se nechal pomale přesvědčit.  
Ze startu sice na ňu lezl z boku jak do šaliny, ale pak sme mu helfli 

nabrat tu správnó směrovku a bylo to v pikách. Kropil jí hrobku snad 
půl hoďky. Fena těžké radovanec, majitelé radovanec a já radovanec, 
že nebyla vostuda a že čokl asi fakt nebude bukva.
Jediné bez nálady byl Ben. Přesně tak, jak hlásí klasik Aristoteles,  
po lupáčovu ke každýmu naklapajó chmurky. Ten náš čokl ležel celé 
večer jak vytuhlé! Nechcel dokonca ani žrat! Vobživnul teprv až 
druhé den vodpoledne.
Gómu, že mu poprvý docvaklo to, na co dojdó ve finále fšici borci. 
Že nás ty baby jednó dočista zničijó!

Honza Hlaváček

SLOVÍČKA
bukvica, bukva – čtyřprocentně orientovaný jedinec
ajskysna – lednička
Bronx – nechvalně známá oblast v Brně
dělat Zagorku – dělat fóry, vymlouvat se
egál – jedno
hodit hrbem, vykropit hrobku, lupáčov – sexovat
mastil ju – kašlal na ni
máznót do placu azimut domášova – udat svou adresu
napluli na kér – přišli k nám do bytu
novodur kamoška – nová přítelkyně
po lupáčovu ke každýmu naklapajó 
chmurky – po sexu je každý tvor smutný
podělávka – lest
rafila – nos
tympl – místo
vodlitek – potomek
vytuhlé – mrtvý
vzít klózka, dráhu – utéct
zamachlovat futra – zavřít dveře

JAK UŽ NEMÁME ČTYŘPROCENTNÍHO ČOKLA

Od 15. června začne službu SENIOR BUS zajišťovat třetí vozidlo. 
Vedení města Brna a Dopravní podnik města Brna tak reagují 
na velký zájem ze strany cestujících. Služba byla zavedena 
1. června 2016 ve spolupráci DPMB a Odboru sociální péče Ma-
gistrátu města Brna. 
Více než 8 500 cestujících využilo od loňského roku službu SENIOR BUS. 
Ta je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a senior y starší  
70 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně.  Ti nejčastěji službu využívají 
pro jízdy do zdravotnických zařízení – lékaři, lékárny, nemocnice, reha-
bilitace apod. Jedná se o téměř 75 % jízd. Za jeden rok dva vozy, které 
službu zajišťovaly, najezdily téměř 120 tisíc kilometrů. Největší zájem o 
službu byl v srpnu 2016, kdy se uskutečnilo 729 jízd.
„Je patrné, že tato služba v  rámci městské hromadné dopravy je  
u starších spoluobčanů ve velké oblibě. Poptávka je ale mnohem vyšší 
než kapacita dvou vozidel. Měsíčně musí pracovníci DPMB odmítat 
v průměru 30 % zájemců. Právě z tohoto důvodu bude služba rozšířena 
tak, abychom byli schopni uspokojit maximum žádostí našich starších 
spoluobčanů, a tím jim usnadnili každodenní život,“ sdělil primátor 
města Brna Petr Vokřál.
Doposud službu zajišťovaly dva automobily (CNG a nafta). Jeden z nich 
je uzpůsoben k přepravě osob na elektrickém vozíku. „Pracovníci DPMB 
již od 22. května začali přijímat objednávky i na třetí vůz. Předpoklá-

dáme, že bude nejvíc využíván od 6.00 do 16.30, kdy je o službu velký 
zájem. I toto nové vozidlo bude uzpůsobeno pro přepravu osob na 
vozíku,“ dodal generální ředitel DPMB Miloš Havránek. 

Služba SENIOR BUS zajišťuje:
• Jízdu od dveří ke dveřím
• Přepravu osob s průkazem ZTP, ZTP/P a seniorů starších 70 let
• Přepravu osob na invalidním vozíku
• Možnost přepravy asistenčního psa a jiných kompenzačních pomůcek
Služba je zajišťována v pracovních dnech, víkendech a státem uzná-
vaných svátcích vždy od 6.00–22.00 hodin. Službu si zájemci objed-
návají na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně jeden pra-
covní den dopředu od 7.00–15.00 hodin. Od 1. 6. 2017 změnil DPMB 
způsob objednávání na maximálně měsíc dopředu. Cílem je zefek-
tivnění příjmu objednávek a minimalizace rušení jízd ze strany kli-
entů. Služba, která je provozována pouze na území města Brna, je 
zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 Kč. Doprovázející osoba 
má cestu zdarma.

Kontakt:
Barbora Lukšová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
bluksova@dpmb.cz, 605 230 590

SLUŽBU SENIOR BUS BUDE ZAJIŠŤOVAT TŘETÍ VŮZ



Dále: Keprtovi, Hlaváčkovi

10.30 hodin

11.15 hodin

11.30 hodin

14.30 hodin

Mše svatá u kapličky

Nástup krojovaných
a předání hodového práva

Zatančení Moravské besedy,
včetně dětí

Začátek průvodu obcí s kapelou,
po skončení průvodu zatančení
Československé besedy

středa 5.7.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

čtvrtek 6.7.
Den upálení mistra Jana Husa

úterý 4.7.

01.00 hodin
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