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Pláž „U sjezdu“ či U lva

Sokolské koupaliště
Sokolské koupaliště
je naší nejnavštěvovanější pláží a troufám si říci, že svou JZ
orientací také jednou z nejlepších na
přehradě, protože
sem slunce svítí celý
den. Na sokolském
koupališti se nám po
roce příprav a čekání
na vhodné počasí povedlo realizovat udržovací práce na betonovém
mole. Molo je nyní připraveno na letní sezónu. Doufám, že nám
letošní počasí umožní opravené molo řádně prověřit.
Sokolské koupaliště se již tradičně zapojilo do akce Brno město uprostřed Evropy. V rámci tohoto festivalu byly jako každý rok ozvučeny
břehy hudbou k ohňostrojům a v sobotou 14. 6. proběhl nově i minifestival Slunovrat. Na minifestivalu vystoupilo několik menších
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Nudistická pláž
Nudistická pláž na našem území je jedinou oficiální pláží pro naturisty v celém Brně a okolí. MČ Brno-Kníničky na této pláži pronajímala stánek s občerstvením a zprostředkovaně tak umožnovala
(pokračování na str. 2)
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Minulý rok oplotilo
Povodí Moravy svůj
areál a tím i přístupovou cestu k pláži
U sjezdu. Občané
Kníniček se na mne
tehdy obraceli s přáním, aby stávající
přístup k pláži zůstal
zachován. Městská
část Brno-Kníničky
však neměla reálnou možnost znemožnit vlastníku objektu areál
oplotit a tak vznikl plán vybudovat novou přístupovou cestu k pláži. S Povodím Moravy jsem domluvil zpevnění svahu a vybudování
schůdků přímo k vodě. Na jaře letošního roku tak byla vybudována nejen nová cesta, ale svah byl vyčištěn od náletových dřevin
a upravila se a rozšířila stávající pláž, která slouží zejména místním.
Ti si sem chodí večer zaplavat a osvěžit se po parném dni.
V příštím roce je v plánu opravit stávající plochu pláže. Na plochu
pláže budou navezeny oblázky, které umožní pohodlnější spočinutí občanů na ploše pláže.

N

Na území Kníniček mají občané k dispozici 3 veřejné pláže. Tyto pláže jsou v letních měsících plně obsazeny a mojí snahou je tyto pláže postupně rozšířit a dovybavit tak, aby se zde lidé mohli kvalitně
rekreovat.

kapel – např. PŽMH, Cowhill, Trafo, Equipe Animazione a Professor
Leopar. Příští rok se můžete těšit na další ročník!
Kníničky si jsou vědomy toho, že je Sokolské koupaliště jejich nejvýznamnější pláží, proto na zastupitelstvu padlo rozhodnutí
odstranit stávající restauraci Hříbek a na jeho místě realizovat nové
restaurační zařízení. V současné době vybírá zastupitelstvo nejvhodnější architektonický návrh a myslím, že do konce roku by
mohlo být vydáno stavební povolení. Brzy se tak budete moci těšit
na novou restauraci.

BR

Naše pláže

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

MLADÉ HODY 2014
LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: JIŘÍ VLČEK A EVA BÁRTOVÁ

HODOVÝ PROGRAM:
pátek 4.7.

sobota 5.7.

10.00 hodin

Stavění máje na školním hřišti

15.00 hodin

10.30 hodin

Mše svatá u kapličky

11.15 hodin

Začátek zvaní na hody

Nástup krojovaných
a předání hodového práva

19.00 hodin

Začátek předhodové zábavy

11.30 hodin

19.30 hodin

Vystoupení krojovaných dětí

24.00 hodin

Zatančení Moravské besedy,
včetně dětí

14.30 hodin

Konec předhodové zábavy
Na předhodové zábavě hraje k tanci
a poslechu cimbálová muzika
Slovácko mladší

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

19.00 hodin

Začátek hodové zábavy,
Moravská beseda v podání dětí

21.00 hodin

Moravská a Československá
beseda

neděle 6.7.
2.00 hodin

Konec hodové zábavy
K tanci a poslechu hraje
dechová hudba Ištvánci

Restaurace Marina pro Vás připravila hodové menu

Městská část
Brno-Kníničky

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Ëerven 2014
návštěvníkům pláže
určitý servis. Původní stánek však již přestal vyhovovat potřebám návštěvníků
pláže, a tak vznikla
myšlenka postavit
stánek nový. Městská část tehdy vyčlenila f inanční pro středky na realizaci
nového stánku a začala připravovat potřebné podklady. Ještě před
realizací nového stánku jsme však narazili na odpor města Brna,
které jako vlastník pozemku pod stánkem nesouhlasilo s tím, aby
se tento pozemek svěřil naší městské části. Pozemek tak zůstal ve
správě Lesů města Brna, a.s., se kterými se mi následně podařilo
domluvit vybudování nového stánku. Považuji to za veliký úspěch.
Důležité je, že se stánek nakonec podařilo realizovat, a že se návštěvníci pláže mají, kde občerstvit.
Do budoucna uvažují Kníničky o rozšíření stávající nudapláže o pozemek, který se nachází přímo nad nudapláží a je zastavěn bazénem
a dalšími doplňkovými stavbami. V současné době je tento městský
pozemek využíván soukromou osobou. I v této snaze jsme však
narazili na odpor města Brna. Město Brno již nemá zájem vlastnit
tento pozemek a chce ho dát k dispozici soukromé osobě, která ho
zastavěla. Naše městská část bojuje za to, aby tento lukrativní
pozemek zůstal ve vlastnictví města Brna a byl svěřen Kníničkám,
které by zde rozšířily stávající pláž, vybudovaly hřiště a posezení
pro návštěvníky. Uvidíme, jak město Brno s tímto pozemkem naloží.
Pevně věřím, že vyhoví přání Kníniček, a rozhodne ve prospěch všech
občanů města Brna.
starosta Martin Žák

Vítání občánků
Po letních prázdninách se bude konat další „Vítání občánků“. Nové
občánky přivítám na přelomu září/října. Přesný termín stanovím tak,
aby nebyl narušen řádný průběh letošních voleb.
Ke dnešnímu dni mám nahlášené 3 děti. Prosím rodiče, aby svá děťátka přihlašovali na úřadě co nejdříve. Stačí poslat e-mail se jménem
dítěte a kontaktem na rodiče na email starosta@brno-kninicky.cz.
Děkuji.
starosta Martin Žák

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Dětský den
V pátek dne 30. 5. pořádala MČ Brno-Kníničky dětský den. Dětský
den měl i díky účasti policie a hasičského záchranného sboru nebývalý úspěch, o čemž svědčí i každoroční nárůst účasti. Letos nás
i přes proměnlivé počasí navštívilo více než 100 dětí v doprovodu svých
rodičů a příbuzných. Celkem bylo dětem vydáno 108 diplomů!
Děti si prohlédly policejní techniku, zasoutěžily si, zahrály hry
a zastřílely si ze vzduchovky. Jednotky Hasičského záchranného
sboru připravily prohlídku svojí techniky, děti si mohly zkusit zhasit
„ohýnek“ na cvičném domečku a některé využily i možnosti stříkání z vodního děla z hasičského auta.
Největší zájem dětí a největší fronta se však letos vytvořila u vznášedla, kterému děti nedaly odpočinout. Vznášelo se s dětmi prakticky po celou dobu akce s výjimkou nutné přestávky pro dočerpání paliva. Tímto děkuji panu Tomášovi Harmannovi (www.vznasedlo.brno.cz), který vznášedlo na dětském dni předvedl.
Samozřejmě děkuji všem zúčastněným dětem a jejich rodičům.
Velké díky patří také členům Policie ČR oddělení Brno-Bystrc a HZS
Územního odboru Brno, stanice Přehrada.
Těším se na viděnou příští rok na dalším Dni dětí!
Foto z akce naleznete na www.kninicky.eu rubrika Den dětí.
starosta Martin Žák
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Program klubu seniorů
25. září Bylinky nám pomáhají
9. října Exkurze – umělecké kovářství v Horních Heršpicích
23. října Studánky kolem Brna
13. listopadu Učíme se pracovat s hlínou
27. listopadu Dokončení keramických výrobků
11. prosince Předvánoční schůzka
První schůzka v novém roce 2015 bude 8. ledna.
Těšíme se na nové zážitky a rádi přivítáme nové přátele!
Danuše Dundáčková, d.dunda@email.cz

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
Na začátku je mnohdy neodolatelná nabídka, na konci bývají
oči pro pláč. Tak trochu ve stínu předváděcích akcí, věrně
zachycených v dokumentárním filmu Šmejdi o manipulativních
obchodních praktikách, zůstali podomní prodejci. Jejich chování a cíle jsou přitom v mnohém velmi podobné.
Právě kvůli rizikům, které podomní prodej představuje, se některé
obce a města před časem rozhodly chránit své obyvatele a podobní prodej na svém území zakázat. Přestože také po celém Brně
platí zákaz podomního prodeje, městská policie se stále setkává
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s případy, kdy dochází k jeho porušování. Společnostem, které se
dopustí tohoto správního deliktu, hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.
Podomním prodejem se rozumí podomní nabídka spojená s prodejem zboží či poskytováním služeb. Za nabídku se obecně považuje taková forma prezentace, která je přímo spojena s možností
koupě zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich závazného objednání. Podomního prodejce poznáte snadno: má u sebe zboží,
které je možno na místě koupit nebo je schopen přímo na místě
poskytnout konkrétní službu (např. broušení nožů, nůžek apod.).
Stejně tak je připraven Vám hned ukázat nabízené zboží či s Vámi
sepsat smlouvu nebo závaznou objednávku služby. Jedinou povolenou výjimkou je situace, kdy se prodejce předem (telefonicky
či písemně) dohodne na návštěvě. Podmínkou však je, že nabízející
musí mít předem vyjádřen výslovný souhlas druhé strany k uskutečnění takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom, zda člověk, který zazvonil u Vašich dveří, nepřichází za účelem podomního prodeje,
rozhodně ho odmítněte. Poté bezodkladně zavolejte na linku 156,
aby strážníci mohli Váš poznatek prověřit a zabránit dotyčnému
v dalším protiprávním jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že podomní prodej je nutno odlišovat
od reklamy. V tomto případě jde o takovou formu prezentace, která není přímo spojena s možností koupě zboží, poskytnutí služby
nebo alespoň jejich závazného objednání (roznášení letáků,
získávání kontaktních údajů apod.)
P. Šoba, MP Brno
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Jak Žanek hantýroval španělsky
V jedný familce v Blajkecu vegetil jedináček Žanek. Byl to hodné borec, ale v řepě měl těžkó pustevnu. Sice doštudoval dokonca šest
tříd základky, ale vo nějakým učňáku nemohl bét vůbec žádné hantec. Starý mědvědi už byli dávno v duchně, ale mladé si nebyl štond
sehnat žádnó haklbery fin. Byl taková móka, že ho nechceli ani jako
kamelota cajtungu na roli nebo ve štatlu. Jeho verbální projev totiž
nebyl žádná hitparáda. Dostal ze sebe tak jedno slovo za minutu,
když vo tem před tem musel tak čtvrt hoďky fest špekulovat.
Jednó, když takhle Žanek zevloval po kéru, dostala mutra špicové
nápad.
„Řeči só dneska potřeba ze všeho névíc a ty přitem negómeš pořádně
ani rodné hantec. Tady máš nějaký love a val do štatlu přihlásit se na
nějaké jazykové rychlokurz.“
Žanek doklapal na konečnó šmyrglu a hodil čekanku, až to pojede.
Vtem se k němu došóral nějaké bezdomášovec a vaří:
„Kemo, nemáš plonkové flósek na šalinu, já su úplně švorc.“
Žanek mu mlčky podal jízdenku.
„Ty teho teda moc nenakecáš, nebo snad
neumíš mluvit?“
„Ne.“
Borcovi hned došlo, že má před sebó konópka s íkvéčkem srovnatelným s venkovní teplotó a že by ho šlo pohodlně
vobtáhnót vo nějaký love.
„Kdybys chcel, já bych tě meldovat naučil,
dokonce i nějaké ten cizí hantec, třeba
španělsky,“ tahal Žanka za fuseklu povedené učitelské.“
Žanek mu vysvětlil, že právě jede do
štatlu sehnat jazykové rychlokurz a že
se mu to velice hodí.
„Tak jasná válka, když mně dneska budeš
hajcovat chálku a glgačku, tak tě do večera naučím španělsky.“
Žanek vařil těžké radovanec, že tak dobře pořídil a nastópil se svým novodurovým učitelským do šmyrglu.
Jak valili kolem centrálky, nahrnul se do
šaliny votevřenéma fenstrama nasládlé štynkec z právě fajrovanéch
tuháčků.
„Tak dávé pozor, kemo,“ vařil učitelské. „Tady je kremačka a to se řekne španělsky Los tuháčos fajroš. Zvopakuj mi to.“
„Los tuháčos fajroš,“ horlivě zavařil Žanek.
Po chvilce vyhópli na Mendláku u pivcu a do héblu jim břinknul
betelné chmelové štynkec ze škopků.
„Sledovanec, Žany, tady je Oltecké pivovar, to se řekne Los klohňos škopkos. Hoď mi to do ovarů a dem hned tady do Pivovarský na jedno.“
Po dvó hoďkách Žanek zalepil deset škopků a hópli na jedničku do
Bastru. Na křižovatce u vysteca zgómli švestku. „Policajt se řekne
Don debílijo,“ poučil kantorské svýho žáka. „Tajné je pak Don debílijo inkognito. A tajná švestka s dělnickým původem se hókne
Don debílijo inkognito manuelo lopatéz.“
Cestó do Bastru Žanek mlel furt dokola naučený výrazy: „Los tuháčos
fajroš, Los klohňos škopkos, Don debílijo, Don debílijo inkognito, Don
debílijo inkognito manuelo lopatéz.“
Vylezli ze šmyrglu na přístavišti, šmrncli se kolem Sokeca a doklapali k Šulákovi. Tam hodili chálku, zalili několika plnotučnéma
a učitelské hned, že si musijó spravit augle na nudáčovi. Hodili sicnu na nudapláži a gómali na láčový koc vylepený na dečmenech.
Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Bohužel museli konstatovat, že borci tam vařili těžkó přesilofku.
„Tak Žany, todle se řekne španělsky Los vykocenos šmetynos a hafo
buzulukos. Fčil mně dé ještě dvě kila a můžeš mazat na kér a vopakovat
si to.“
Žanek mu zalepil a spichal za staréma medvědama předvést, jak
hantýruje španělsky.
Votevřela mu mutra.
„To sem ráda, že už seš na kéru, tak jak bylo?“
„Los tuháčos fajroš,“ zavařil Žanek.
„Cože, asi mám v gébišu ovary?“
„Los klohňos škopkos!“
„Co to, prosím tě, hanykuješ, já to vůbec nekóřím?“
„Don debílijo, don debílijo inkognito,“ hlásil Žanek.
„Jéžiši, co to je! Já na to musím zavolat taty.“
„Don debílijo inkognito manuelo lopatéz!“ odtušil spokojeně Žanek.
Mutra zděšeně vodběhla pro fotříka.
„Kde ses proboha celé den flákal?“ hókl na Žanka ze startu fotr ve
futrech.
„Los vykocenos šmetynos a hafo buzulukos!“
„No to je teda betelný! Dřív z něho málem
nešel ani teplé luft a fčil totok. Mě z něho
klepne a vodvezó mě na centrálku!“
„Los tuháčos fajroš,“ sóhlasil vřele Žanek.
„Ono nebude snad tak zle, chlácholila ho
mutra. Dé si škopek, nebo rumunsko, vono
to třeba do zétra vyšumí.“
„Los klohňos škopkos!“ radostně zahýkal
jazykově vzdělané Žanek.
„Tak teď teho mám už ale dost,“ vařil tata.
„Drž mě, mutro, nebo ho něčím fláknu do
štrycle, von zakuká a mě máznó do kameňa!“
„Don debílijo inkognito manuelo lopatéz!“
konstatoval Žanek španělsky.
Vtem do předsíně dolítla mutra s kýblem
studený vasrůfky a chrstla to na Žanka.
Ten vyvalil baterky a vaří:
„Jééé… tóóó… stúúúdíííí! Kóóóósáááá!“
Mladýmu se španělština v mžiku vykóřila z budky a starém medvědům hned shučel gryml z hercny.
A jestli nezakalili, tak vod tý doby Žanka ze svéch důchodů živijó na
kéru dofčil.

Slovíčka:

Blajkec – Modřice
buzuluk – homosexuál
centrálka – ústřední hřbitov
dečmen – deka
duchna – důchod
fajrovaní tuháčci – spalovaní nebožtíci
hanykovat – povídat
hébl – nos
nudáč, nudárna – nudapláž
Oltec – Staré Brno
řepa – hlava
Sokec, Sokolák – sokolské koupaliště
starý medvědi – rodiče
šmetyna – prostitutka
tahat za fuseklu – podvádět
vystec – výstaviště

Honza Hlaváček
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3. nohejbalový turnaj
v Kníničkách
V sobotu dne 24. 5. 2014 proběhl tradiční nohejbalový turnaj dvojic v Kníničkách. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmu (z toho
2 přespolní), které si navzájem prověřily své schopnosti.
Počasí nám přálo a tak se většina zápasů odehrála na venkovním
hřišti. Jako vždy bylo připraveno k občerstvení selátko a pivo, které
bylo k dispozici nejen hráčům, ale také přihlížejícím divákům.
Finálový zápas ovládli k nelibosti Kníničských přespolní.
Celkové pořadí týmů:
1. místo: tým Delikventi Tišnov
2. místo: tým Tišnov
3. místo: tým Petr Jelínek, Miloš Prokeš
Blahopřeji vítězům a těším se na další ročník turnaje.
Fotografie z akce naleznete na www.kninicky.eu rubrika Fotogalerie.
starosta Martin Žák

Reprezentační osma juniorů
i seniorů na Mistrovství Evropy
Na základě výsledků dubnových Kontrolních závodů reprezentace
byla sestavena posádka osmy juniorů. Byli do ní nominováni také
dva zástupy brněnského veslování – Ondřej Svoboda a Václav Svítil
z Českého veslařského klubu v Brně. Trenérským vedením byl pověřen Adam Michálek, dvojnásobný účastník Olympijských her,
který je aktuálně hlavním trenérem ČVK BRNO. Posádka osmy byla
kromě brněnských juniorů tvořena veslaři z Prahy a Pardubic. Osma
se tréninkově připravovala na Brněnské přehradě, poté statovala
na mezinárodní regatě juniorů v Mnichově. Vyvrcholením bylo
Mistrovství Evropy juniorů v belgickém Hazewinkel, kde obsadila
8. místo. Na MEJ statovala i závodnice LS Brno Zuzana Nečasová,
která obsadila 14. místo na skifu. Kromě juniorů se letos do reprezentace probojovali i brněnští muži lehkých vah Milan Viktora a Karel zadák. Společně s veslaři z Dukly Praha startovali v disciplíně

čtyřka bez kormidelníka na mezinárodní regatě v Duisburgu. Tam
obsadili 5. místo a následně na konci května 7. místo na Mistrovsví
Evropy v Bělehradě. Na obou zmíněných regatách jsme měli brněnské zastoupení také v „těžké váze“. Do representační osmy mužů
usedli Jan Lepier a Jakub Litera, společně s veslaři z Dukly Praha.
V Duisburgu byli čtvrtí, na ME desátí.
Tomáš Nahodil, předseda ČVK BRNO

Masivní obnova vozového parku
začíná, do Brna přijela první
várka nových autobusů
Dopravní podnik města Brna v letošním roce zásadně omladí svůj
vozový park, a to ve všech trakcích. Prvních osm kloubových autobusů Solaris Urbino 18 dorazilo do Brna v úterý 27. května ráno.
„Autobusovou flotilu čeká letos a příští rok doslova masivní obnova.
Budeme mít sto nových autobusů na stlačený zemní plyn, šestatřicet
kloubových vozů a několik elektrominibusů. Téměř polovinu našich
starých autobusů budeme moci vyřadit, čímž snížíme průměrné stáří
vozidel a zároveň výrazně zvýšíme podíl nízkopodlažních vozů,“
uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Nákup vozidel v tak
velkém objemu si vyžádá náklady v řádu stamilionů. „Efektivním
hospodařením v uplynulých třech letech jsme dosáhli značné úspory provozních prostředků a navíc stále aktivně vyhledáváme možnosti spolufinancování projektů z prostředků EU,“ vysvětlil Miloš
Havránek.
Do Brna teď přijelo prvních osm autobusů od výrobce SOLARIS.
Do konce června jich výrobce dodá 22, v roce 2014 to bude dalších
14 vozů – celkem 36 autobusů. Jedná se o čtyřdveřový plně nízkopodlažní autobus Solaris Urbino 18 s délkou 18 metrů. Všechny dveře pro nástup cestujících jsou bez schodů a také průchozí prostor
v celém voze je plynulý bez schodů.
Autobusy splňují emisní normu EURO 5. Jejich celková kapacita je
165 míst, z toho 42 míst k sezení. Ve druhých dveřích je instalována
manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup a výstup osob na
invalidním vozíku. Všechna sedadla jsou plastová skořepinová,
každé sedadlo má rukojeť a na některých jsou svislá madla pro lepší stabilitu cestujících.
Autobusy Solaris Urbino budou uvedeny do provozu v červenci.
V té době již také bude zkušebně jezdit dvanáct autobusů standardní délky 12 metrů na stlačený zemní plyn (CNG). Dalších 88
těchto vozů přibude do vozového parku na přelomu roku 2014/2015.
Plynové autobusy budou palivo čerpat z plnicí stanice ve vozovně
Slatina, která je nyní ve výstavbě.
Pro úspěšné dokončení projektu na CNG je stěžejní získání dotace
z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o podporu z OPŽP
v Prioritní ose 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí byla včas
odeslána. „Vzhledem k tomu, že jsme jako jediný žadatel v projektu
už fakticky začali, věřím, že se nám požadované podpory dostane,“
řekl Miloš Havránek.
Statistické údaje
Aktuální počet autobusů DPMB:		
Z toho minibusů:				
Podíl nízkopodlažnosti:			
Podíl nízkopodlažnosti k 31. 12. 2014:
Kontakt:
Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz, 603 881 018
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Znáte některou z naučných
stezek v okolí Brna?

se tato společnost zabývá i dalšími činnostmi,
jako např. pěstební a těžební činností, výrobou
a prodejem dříví, provozuje lesní a okrasné
školkařství, údržbu veřejné zeleně, či správu
drobných vodních toků na území statutárníVážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okoho města Brna.
lí Brna rozkládají rozlehlé lesní porosty přístupné veřejnosti.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili
Významnou část lesních porostů o rozloze více než 8.200 ha spranaučné stezky Deblínskou, Brněnskou či Lipůvuje a obhospodařovává společnost Lesy města Brna, a.s. Jedná
veckou, které prostřednictvím informačních
se o největší městský majetek v České republice, který má zejmétabulí poskytují informace o různých zajímavostech
na obecně prospěšné poslání. Kromě odborné správy a rozvoje
brněnských lesů.
lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí
Součástí naučných stezek jsou i odpočinková místa, několik lesních studánek a altánů,
které zpříjemní pobyt pěším návštěvníkům i cyklistům. Studánky mají význam nejenom jako zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště lesních toků, ale jsou i významným
estetickým prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným, místem je obora Holedná,
sloužící chovu mufloní a dančí zvěře. Tato
obora je svým umístěním uprostřed města
naprosto výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik příležitostí vidět na
2014
vlastní oči život divoké zvěře a v Brně mohou zvěř pozorovat z bezprostřední blízkosti denně. I zde je vybudována naučná
stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž
věnuje i stále oblíbenější lesní pedagogice. Co je jejím smyslem? Lesní pedagogika
má prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení
vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně,
podporuje a objasňuje práci lesníků a zájem
Vážení obyvatelé Kníniček!
o dřevo jako obnovitelnou surovinu.
Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme založili
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány
stovkami obyvatel přilehlých obcí a města
v naší městské části místní organizaci ANO2011.
Brna díky snadné dopravní dostupnosti
i husté síti turistického značení. Krásy přírody se zde snoubí s pro návštěvníky atrakChcete iniciovat pozitivní zněny v naší městské
tivním systémem rekreačních prvků, který
části?
je společností Lesy města Brna, a. s. nejen
pravidelně udržován, ale také neustále rozšiřován. Aktuálně je tu pro vás další naučná
Máte dobré nápady?
stezka, přijměte proto pozvání na zajímavou
a poučnou procházku v příjemném komplexu lesních porostů Babího lomu. Naučná
Chcete se aktivně zapojit do dění v naší obci?
stezka Babí lom byla pro širokou veřejnost
otevřena od 1. 5. 2014.
Lesy města Brna, a.s. – „máte k nám blízko…“

Pozitivní
komunální
politika v
Kníničkách

Kontaktujte nás na e-mailové adrese:

mo.brno.kninicky@anobudelip.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Jak se k naučné stezce Babí lom
dostanete?
Spojení IDS JMK do zastávky Lelekovice,
náves zajišťuje autobus č. 41 (ze zastávky
Královo pole, nádraží), případně autobus
č. 310 z Kuřimi.
Pro pěší: od zastávky se vydáte po červené
turistické značce, která vás povede na rozhlednu Babí lom, dále projdete PR Babí
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lom, na rozcestí se budete držet stále červené, ze stezky odbočíte
až u altánku a lelkovadla, a to vlevo. Po asfaltové silničce pokračujete cca 400 m, poté zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.
Pro cyklisty: od zastávky se vydáte po červené turistické značce,
ze které však brzy odbočíte doprava po značené cyklostezce směr
Babí lom. Kolem rybníčku a altánku na konci vesnice vás povede
pěkná asfaltová silnička (automobilům přístupná jen na zvláštní
povolení). Po cca 2 km narazíte na altánek a tzv. lelkovadlo. Po dalších cca 400 m zabočíte vpravo a kolem chaty Babí lom se dostanete k úvodní tabuli naučné stezky.

Naučná tabule na Babím lomu
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Úvodní zastavení naučné stezky společně s vybavením pro návštěvníky

Zastavení naučné stezky

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Vlhkost lze vysoušením na vzduchu snížit až
o 20 % za 1 rok. Nejvhodnějším obdobím pro zásobení se dřívím je tedy jaro!

Ceny inzerce ve zpravodaji
celostránkový inzerát A4 – 1.000 Kč bez DPH
inzerát na ½ strany A5 – 500 Kč bez DPH
inzerát na ¼ strany A6 – 250 Kč bez DPH
řádková inzerce max. 200 znaků – 100 Kč bez DPH

Z brněnských lesů

přímo k Vám!

Inzerci lze uhradit osobně v hotovosti nebo poslat
na účet městském části: č.ú. 19-17721621/0100, VS 2111.
Reklamu pro zpravodaj vyřizuje:
ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno
tel./fax: 546 221 550, mobil: 725 112 409
e-mail: info@brno-kninicky.cz
Plošné inzeráty dodávejte v kvalitních předlohách,
dostatečné velikosti a rozlišení.
Obrázky s nižším rozlišením mohu mít při tisku zhoršenou
kvalitu.
Zájemci o inzerci v Kníničském zpravodaji najdou veškeré informace na webových stránkách www.kninicky.
eu/ – Kultura a sport – Kníničský zpravodaj.

r Prodej štípaného palivového dřeva
r Garantovaný původ a kvalita
r Certifikováno systémem PEFC
V případě dotazů nás kontaktujte na:
t: +420 516 432 021 | +420 721 131 039
nebo e: lesymb@lesymb.cz
vzdělávací projekt

informovaný

senior

→ místo:

– SŠIPF Brno (Čichnova 23, Brno-Komín)
– zastávka MHD „Vozovna Komín“
(spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84)

→ přihlášky:

– webový formulář, nebo
– osobně na adrese SŠ, nebo
– telefonicky (608 521 838), nebo
– e-mailem (milada.blatna@seznam.cz)

→ platba:

– osobně při předání přihlášky, nebo
– bezhotovostně (b. ú. 80130621/0100, VS 210,
do poznámky uveďte příjmení účastníka kurzu)

→ poznámky:

– PC kurzy:
– limit pro konání kurzu je 8–15 osob
– 10% sleva z kurzovného pro rodinné příslušníky
žáků naší školy a absolventy našich dřívějších
PC kurzů
– platbou se přihláška považuje za závaznou
– pokud nebude kurzovné uhrazeno týden před
začátkem kurzu, bude místo nabídnuto náhradníkovi
– stornování již uhrazeného kurzu před jeho začátkem
je zpoplatněno:
– více než 7 dnů: 0 % platby
– více než 3 dny: 50 % platby
– 3 a méně dní: platba se nevrací

→ informace:

– Mgr. Milada Blatná
milada.blatna@seznam.cz
telefon: 608 521 838
– cichnovabrno.cz →
Vzdělávání dospělých →
Informovaný senior

www.lesymb.cz
Základní kurz PC
pro začátečníky

Slunce

→ osnova:

→ lektor:

– ovládání PC (klávesnice, myš)
– práce s MS Windows
– organizace dat na disku
– úvod do MS Word + internet

→ cena kurzu: 700 Kč

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller,
CSc.

→ popis:

přednáška spojená s besedou

Právní minimum –
dědické právo

→ lektorka:

Mgr. Klára Gottwaldová

→ osnova přednášky:

1. Dědické právo – pokračování
2. Spotřebitelské smlouvy
→ cena přednášky: 80 Kč
→ termín: ÚT 21. října 2014, 15–17 h

→ cena přednášky: 20 Kč

délka výuky: 10 h (5× 2 h)

→ termín: PO 15–17 h,

od 15. září do 13. října 2014

→ termín:

ST 15. října 2014, 15–17 h

návaznost

Trénink paměti

→ lektorka:

Bc. Magdaléna Ožanová

Kurz PC
pro mírně pokročilé

Práce
s internetem

→ osnova:

→ osnova:

– zvýšení PC gramotnosti
– MS Windows, jeho nastavení
– pokročilá práce s daty
– aplikace MS Word + internet

– práce s MS Windows a myší
– služby internetu, vyhledávání
– e-mail, zasílání příloh
– aplikace Skype

→ cena kurzu: 700 Kč

→ cena kurzu: 560 Kč

→ termín: ČT 15–17 h,

→ termín: ČT 15–17 h,

délka výuky: 10 h (5× 2 h)
od 18. září do 16. října 2014

délka výuky: 8 h (4× 2 h)
od 23. října do 13. listopadu 2014

→ osnova:

– práce s MS Windows a myší
– zpracování digitální fotografie
– tvorba fotoalba
– sdílení fotografií na internetu

Windows 8.1

Montessori pedagogika
pro seniory

→ lektorka:

Mgr. Markéta Olbertová

→ osnova semináře:

ÚT 18. listopadu 2014, 15–17 h

→ osnova:

– ovládání, metro vzhled
– tvorba účtu, pravidla pro hesla
– aplikace, Windows Store
– nastavení systému, OneDrive

→ cena kurzu: 560 Kč

→ termín: PO 15–17 h,

→ termín: 20. a 27. listopadu,

od 20. října do 24. listopadu 2014

návaznost

→ cena semináře: 100 Kč
→ termín:

→ cena kurzu: 560 Kč

délka výuky: 8 h (4× 2 h)

– osvojení paměťových technik
– růst schopnosti koncentrace
→ cena semináře: 200 Kč
→ termín:
ST 5. listopadu 2014, 14–17 h

– principy, montessori pomůcky

návaznost

Úprava digitální
fotografie

→ osnova semináře:

délka výuky: 8 h (4× 2 h)
1. a 4. prosince 2014, 15–17 h

Předvánoční
keramické tvoření

→ lektorka: Ivana Kostihová
→ popis:

rukodělný kurz pro skupinu
6–8 osob
→ cena kurzu: 480 Kč, 6 h (2× 3 h)
→ termín: PÁ 14. a 28. listopadu
2014, 9:30–12:30 h
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