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Nejvýznamnější události roku 2019 v České republice 

• 21. ledna bylo možné pozorovat u nás a v mnoha dalších státech úplné
zatmění Měsíce

• 28.  ledna  1919,  před  100  lety,  byla  v  Brně  založena  Masarykova
univerzita

• 24. a 25. května proběhly volby do Europarlamentu

• 13.  června  začalo  v  Praze  a  Havlíčkově  Brodu  Mistrovství  světa
v softbale mužů 2019

• 27. června jmenoval prezident Miloš Zeman Lubomíra Zaorálka novým
ministrem kultury 

• 21. srpen se stal významným dnem připomínající oběti okupace v roce
1968

• 1. října zemřel ve věku 80 let národní umělec Karel Gott, zpěvák, malíř
a  herec.  11. října  se  s  umělcem  rozloučilo  na  padesát  tisíc  občanů
v paláci Žofín, desetitisíce lidí zapálily svíce před Bertramkou. Pohřeb
se státními poctami a zádušní mše proběhly 12. října 2019. Vláda ČR
prohlásila vilu Bertramku za národní kulturní památku

• Letos  nás  rovněž  opustili  Luděk  Munzar,  herec  a  dabér,  Václav
Vorlíček,  režisér  a  scenárista,  Václav  Postránecký,  herec,  dabér  a
pedagog,  Zdeněk  Srstka,  vzpěrač,  zápasník,  olympionik,  herec,
kaskadér  a  moderátor,  Vlasta  Chramostová,  herečka,  Taťana
Fischerová, herečka, spisovatelka, moderátorka a politička

• 16. prosince byl zveřejněn Národní investiční plán

• Správa Pražského hradu uspořádala výstavu „100 let československé
koruny“.  Československá a česká platidla, bankovky, státovky a mince
zapůjčila Česká národní banka
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• Hrad  nachystal  také  výstavu  slovinského  impresionismu,  výstavu
věnovanou 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV a
výstavu  Portrét  v  Čechách  pohledem  dvou  století.  Dvě  stovky
exponátů byly uvedeny tvorbou Josefa Mánese a zakončeny tvorbou
současnou

Výročí roku 2019:

• Uplynulo 15 let od vstupu do Evropské unie, 20 let od vstupu ČR do
NATO, 30 let od pádu komunismu a 50 let od burcujícího činu Jana
Palacha, 50 let od prvního vydání komiksového časopisu Čtyřlístek a
50 let od vstoupení prvního člověka Neila Armstronga na Měsíc

• Před 80 lety  začala okupace českých zemí nacistickým Německem a
druhá světová válka přepadením Polska

• Oslavili jsme 100. výročí založení Československého červeného kříže,
nejstarší ZOO naší republiky v Liberci, Svazu dobrovolného hasičstva,
fotbalových klubů SK Sigma Olomouc, SK Zlín a SK Slavoj Vítkovice

 

Veřejností diskutovaná témata roku:

• Česko-čínské rozepře, kauza Čapí hnízdo, střet zájmů premiéra Babiše
zkoumaný  auditem  Evropské  komise,  náhlá  výměna  ministra
spravedlnosti  Jana  Kněžínka  za  Marii  Benešovou,  přerušené  a  opět
zahájené trestní stíhání vlády Andreje Babiše, oddlužení pro více lidí,
veřejně  otevřený  problém dětských exekucí  a  zvýšení  důchodů nad
povinnou valorizaci

• České  republice  se  mimo jiné  nadále  daří  budovat  silnou pozici  ve
virtuální  realitě,  naše  země má i největší  počet nejrychleji  rostoucích
technologických firem ve střední Evropě
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Rok 2019 v Brně
• Bezprostředně  po  dokončení  třetí  etapy  oprav  vstoupilo  Janáčkovo

divadlo  do  nové  sezóny.  Po  předcházejících  rekonstrukcích  foyer  a
zázemí byly rekonstruovány exteriéry kolem zadního vchodu –  park a
příjezdové komunikace.  První  premiéra sezóny,  opera Hoffmannovy
povídky, se odehrála v budově, jejíž rozsáhlá renovace trvala dva roky
a  stála více  než  630 milionů  korun.  Na  dalších  100 milionů  přišlo
vybavení asi pěti set místností nábytkem. Jelikož se dbalo na zachování
původní  podoby  ze  60. let,  jsou  reprezentativní  prostory  divadla
mimořádně komplexní ukázkou dobového designu. Bývalá restaurace
Bohéma je aktuálně jediným místem, které čeká na finální úpravu. Řeší
se několik variant toho, co by zde mohlo vzniknout. 

• Brněnský  funkcionalistický  palác  Jalta  se  po  rozsáhlé  rekonstrukci
dočkal slavnostního otevření. Budova na Dominikánském náměstí byla
zavřená  od  roku  2000  a  dlouho  chátrala.  Její  majitel, brněnský
podnikatel  Richard  Saliba,  investoval  do  rekonstrukce  okolo  130
milionů korun. Palác letos oslaví 90 let své existence.

• V  červenci  oficiálně  obdrželo  Ředitelství  silnic  a dálnic  pravomocné
stavební povolení pro tzv. hlavní trasu Velkého městského okruhu –
úsek Žabovřesky. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala uvedl:
„Doposud mohli silničáři stavět pouze v bezprostředním okolí komunikace, ale
nyní  je  možné  zintenzivnit  stavební  práce  a  v  projektu  plnohodnotně
pokračovat.  V rámci  první  etapy,  která  je  ohraničena  meziúrovňovou
křižovatkou  Kníničská  a  Kamenomlýnským  mostem,  dojde  k rekonstrukci
silničního  mostu  Kníničská  vč.  položení  nových  tramvajových  kolejí
a vybudování  lávky  pro  pěší  a  cyklisty,  která  bude  nahrazovat  současné
úrovňové přechody“.

• V letních měsících byla v centru Brna uspořádána výstava „Brno Art
Open – Sochy v ulicích 2019“.
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• V  akci  „Dáme  na  Vás!“  Brňané  rozhodovali  mezi  53 projekty
z 18 městských  částí.  14 vítězných  projektů  si  mezi  sebe  rozdělilo
částku 35 miliónů korun. Kníničkám nejblíže je „Pohodlný cyklopříjezd
k  přehradě“  –  zhotovení projektové dokumentace  pro  vybudování
plnohodnotné  cyklostezky  vedoucí  k přehradě  mimo  frekventované
silnice  a  ulice.  Třemi vítěznými projekty  jsou:  „Komplexní  podpora
péče o onkologicky nemocné dítě“,  zahrnující  různé terapie, výživové
poradenství,  vzdělávací  programy,  zajištění  volnočasových  aktivit,
asistenční služby, rehabilitační a edukační pomůcky; projekt „Stromy
pro život“, výsadby 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu,
půdy,  vody  a  života  a projekt  „Nová  krytá  sportovní  hala
v Řečkovicích“

• 15 let členství České republiky v Evropské unii.  Pozitivní i negativní
přínosy  EU  pro  nás  byly  ústředním tématem  diskuse  27.  listopadu
v prostorách  brněnské  Knihovny Jiřího  Mahena.  Zazněla  četná
negativa, která byla doplňována výčtem projektů, které EU podpořila.
Těmi  jsou výstavba  odbavovacího  terminálu  letiště  Brno,  vznik
Archeoparku  Pavlov  a oprava brněnské  secesní  vily  Löw-Beer.
Částečně byly podpořeny projekty Vzdělávací  a  výcvikové středisko
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, CEITEC Science
Park a Moravian Science Centre Brno známé jako VIDA! Centrum.

• Byla  dokončena  rekonstrukce  bazénu na  Ponávce,  oprava  střechy  a
zateplení budovy bazénu.

• Funkcionalistická stavba Moravské  typografie  z  roku  1921  byla
kompletně  opravena  a  přebudována  na  kanceláře  a  obchody.  Do
počátku 90. let zde byly tištěny noviny.

• Po  více  než  roce  byla  zprůjezdněna  ulice  Dornych.  Souběžně  byla
uzavřena ulice Plotní za účelem realizace projektu Tramvaj Plotní.

• V  srpnu  vznikla  nová  ulička  Kurta  Gödela,  tvořící  spojnici  mezi
ulicemi Husovou a Pekařskou. Brněnský rodák Kurt Friedrich Gödel se
proslavil  jako  světový  matematik,  logik  a  fyzik  20.  století.  Definicí
převodu logiky na aritmetiku položil základy programovacích jazyků.
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Nejstarší osídlení Kníniček
Současné katastrální  území Kníniček se rozkládá na severozápadním

okraji Brněnské kotliny, kde zaujímá jihozápadní polovinu poměrně členité
vyvýšeniny  Trnovka,  která  přiléhá  k  levé  straně  průlomového  údolí  řeky
Svratky,  dnes  vyplněného  Brněnskou  přehradou.  Západní  a  východní
omezení tvoří  sníženiny Boskovické brázdy a Jinačovického prolomu, což
byly  odpradávna  důležité  přirozené  komunikační  spojnice.  Vlivem
vrchovinného reliéfu se ve větší části území Trnovky kontinuálně zachovaly
souvislé  lesy,  pouze  jihovýchodní  svahy  se  sprašovými  pokryvy  byly
potenciálně příhodné pro osídlení a zemědělské využití.

Nejstarší doklady o pobytu lidí na území Kníniček spadají rámcově
do  starší  doby  kamenné  (cca  1 000 000–8 000  př.n.l.).  Pozůstatky  nejspíše
krátkodobého pobytu tehdejších lovců a sběračů v podobě menších kolekcí
kamenných  štípaných  nástrojů  byly  zjištěny  povrchovými  sběry  v  první
polovině 20. století na dvou místech. 

První se nachází těsně pod hrází Brněnské přehrady, na úpatí svahu,
který se zvedá nad severním břehem Svratky. 

Druhá lokalita se rozkládala v poloze  „Kostelec“,  což bylo původně
ostrožnovité  návrší  nad severovýchodním okrajem starých Kníniček.  Dnes
jeho temeno tvoří jižní stranu zátoky u Sokolského koupaliště. Osamocený
kamenný štípaný nástroj byl objeven v roce 2008 také na protější straně této
zátoky, při výstavbě sportovního a rekreačního areálu pod hotelem Maximus
Resort. Přestože uvedené kamenné artefakty nedokážeme s jistotou přesněji
kulturně-chronologicky  zařadit,  lze  patrně  uvažovat  o  jejich  souvislosti
s rozsáhlým  sídlištěm,  jež  bylo  situováno  na  plochém  návrší,  obtékaném
Mniším potokem. To sice leží v těsném severovýchodním sousedství dnešní
obce,  ale  již  v  katastru  Rozdrojovic.  Zdejší  osídlení  kulturně  přísluší
szeletienu,  který na Moravě reprezentuje  počátek mladší fáze starší  doby
kamenné  (cca  40 000–35 000 př.n.l.)  a  jehož  tvůrci  byli  podle  všeho  ještě
pozdní neandertálci.
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Další, i když zatím jen ojedinělé důkazy o přítomnosti lidí v katastru
Kníniček pochází až  ze středního úseku mladší doby kamenné,  kdy se na
Moravě rozšířila kultura s vypíchanou keramikou (cca 5 000–4 800 př.n.l.). Její
nositelé byli již zemědělci a chovatelé dobytka, kteří budovali trvalá sídliště
s pevnými domy ze dřeva a hlíny. Existenci takové osady někde v prostoru
nad  zátokou  Sokolského  koupaliště  nepřímo  nasvědčuje  nález  jednoho
zlomku  keramické  nádoby  s  charakteristickou  výzdobou  v  podobě
vypichovaných linií ve výplni mladší jámy, která byla odkryta v roce 2009
během  budování  již  zmiňovaného  sportovního  a  rekreačního  areálu  pod
hotelem Maximus Resort.

Největší  rozmach  pravěkého  osídlení  Kníniček  sledujeme
v následující  kultuře  s  moravskou  malovanou  keramikou,  která  se  na
Moravě vyvíjí  v  závěru mladší  doby  kamenné  a  přežívá  až  do počátku
pozdní  doby  kamenné  (cca  4800–4000  př.n.l.).  Patrně  okrajovou  část
soudobého  sídliště  se  podařilo  prozkoumat  v  letech  2009  a  2011  během
výstavby  sportovního  a  rekreačního  areálu  pod hotelem Maximus  Resort.
Představovalo ho pět  řídce rozptýlených jam, z  nichž pouze u jedné bylo
možné na základě tvaru určit,  že sloužila k ukládání zásob, nejspíše obilí.
Jámy kromě částí keramických nádob, ojediněle ještě se zachovanými zbytky
původní vícebarevné malby na povrchu, obsahovaly také zvířecí kosti, kusy
vypálených hliněných omazávek stěn domů a kamenné štípané i broušené
nástroje.

Keramická  nádoba  kultury  s  moravskou
malovanou  keramikou,  objevená  při
záchranném  výzkumu  v  roce  2011  při
budování sportovního a rekreačního areálu
pod hotelem Maximus Resort.
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Kamenná  broušená  sekerka  kultury
s moravskou  malovanou  keramikou,
objevená  při  záchranném  výzkumu
v roce 2009 při budování sportovního a
rekreačního  areálu  pod  hotelem
Maximus Resort.

Další  dvě  osady  byly  povrchovými  sběry  zachyceny v  dnes  již  zastavěné
poloze „U Luhu“ (severní část obce) a v severozápadním výběžku katastru,
na poli uprostřed lesa  nad „Třemi kříži“. Nápadně husté seskupení lokalit
kultury s moravskou malovanou keramikou je vysvětlováno tím, že v okolí
„Rokle“  se  vyskytují  přirozené  výchozy  vhodné  suroviny  pro  výrobu
kamenných  broušených  nástrojů,  tzv.  všesměrný  amfibolický  diorit.  Tato
surovina zde byla nepochybně získávána a dále distribuována především
do širšího prostoru Moravy, ale i do Slezska a do Čech.
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 Z  pozdějších  etap  pravěku,  kdy  kámen  byl  postupně  vytlačen
barevnými  kovy  a  posléze  železem,  zatím  nebyly  v  katastru  Kníniček
zaznamenány žádné stopy osídlení. K okupaci území prokazatelně  dochází
až na  konci  raného  středověku,  v mladší  době  hradištní  (950–1200  n.l.).
Pozůstatkem  je  2,6  m  hluboká  obilnice,  která  byla  zdokumentována  při
opakovaně  zmiňovaném  záchranném  výzkumu  pod  hotelem  Maximus
Resort.  Současné  pohřebiště  leželo  na  protější  straně  zátoky,  v  poloze
„Kostelec“, kde bylo v prosinci roku 1936 vykopáno několik koster. U jedné
z nich  se  měly  najít  dvě  bronzové  náušnice.  Jaký  byl  vztah  těchto  lokalit
k vlastním Kníničkám, v písemných pramenech poprvé zmiňovaným teprve
roku 1406,  bohužel  není  jasné,  neboť  před  zatopením vsi  nebyl  proveden
žádný archeologický výzkum.

Mgr. Michal Přichystal

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
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Tradiční Tříkrálová sbírka
Pět  skupinek  dětí  se  zúčastnilo  tradiční  Tříkrálové  sbírky.  Organizátoři
kníničské sbírky, paní Markéta Staňková a pan Ing. Kučera říkají, že sbírka si
u nás již dávno získala důvěru lidí. 
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Lidé rádi přispívají, koledníky vyhlíží a jsou rádi, že jim zazpívají. Děti chodí
koledovat  opakovaně,  často  jsou  odměněny  nějakou  sladkostí,  ovocem  a
bývají to milá a příjemná setkání.

V letošním roce bylo darováno 30 532 Kč. Organizátoři děkují všem za
vlídné přijímání koledníků, úsměvy a štědrost.

Paní Staňková v článku zpravodaje položila našim koledníkům několik
zajímavých otázek:

Kolikrát jsi se zúčastnil(a) Tříkrálové sbírky v Kníničkách?

Adam: „Už jsem byl posedmé.“
Zuzka: „Potřetí.“
Míša a Vítek: „Potřetí.“
Víťa: „Asi podesáté.“

Předpokládám, že chodíte rádi a zajímalo by mě, z čeho máte největší radost.

Adam: „Mám rád, když mi lidi dají nějakou sladkost a taky mě těší, že
pomáhám lidem, kteří to potřebují.“
Zuzka: „Ze zpívání.“
Míša: „Z toho, že jsme vykoledovali do sbírky hodně peněz.“
Vítek: „Z těch dobrot, co jsme dostali.“
Víťa: „Z toho, že se potkám s kamarády a potěší mě dobroty.“

Jaké bývají reakce lidí, když zazvoníte, zazpíváte a popřejete? 

Adam: „Pokud je zrovna nevzbudíme, tak jsou rádi.“
Zuzka: „Šťastné.“
Míša: „Dobré, usmívali se a neodporovali a dali nám velký příspěvek.“
Vítek: „Někteří přišli, některé jsme vzbudili, někteří se smáli.“
Víťa: „Pozitivní.“

Co bys vzkázal kamarádům, kteří váhají, jestli se Tříkrálové sbírky zúčastnit?

Adam: „Je to prima.“
Zuzka: „Je to super! Pojďte.“
Míša: „Je to dobrý, a někdy dostanete sladkosti.“
Vítek: „Když vám třeba bude zima, můžete se jít k někomu zahřát.“
Víťa: „Nebojte se, zkuste to.“
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Další  pokus  o  dálnici  přes Kníničky  s  mimo-
úrovňovou křižovatkou a s dálničním přivaděčem

Trasování transevropské tepny R43 je pro Kníničky a Bystrc stěžejní a
palčivé téma, které se řeší už mnoho let. V čele občanských aktivit stojí náš
kníničský spoluobčan, pan docent Petr Firbas, vynikající odborník v proble-
matice  dopravy,  spolu  se  svými  neméně  fundovanými  kolegy.  Do
březnového zpravodaje  napsal  obsáhlý článek,  který kvůli  jeho závažnosti
pro nás otiskuji v plném znění. 

Jak řada z vás ví, v roce 2016 se podařilo, aby kraj konečně uznal, že
existuje  realizovatelná  varianta  dálnice  D43,  která  by  mohla  vytvořit
plnohodnotný obchvat celého Brna, a tedy vést zcela mimo Kníničky a Bystrc.
Do krajského územního plánu, tzv. „Zásad územního rozvoje“ (ZÚR) se tak
dostaly  dvě  rovnocenné  územní  rezervy  pro  koridor  dálnice  D43.  Vedle
rezervy pro krajem dlouhodobě prosazovanou „Hitlerovu dálnici“ i rezerva
pro tzv. trasu „Optimalizovanou“ vyprojektovanou v roce 2009. Rozhodnutí
o  výběru,  která  varianta  bude  konečná,  však  kraj  v roce  2016  odložil  do
Aktualizace  ZÚR,  která  se  má  nyní  pořizovat  a  měla  by  podle
harmonogramu kraje být schválena
v září 2020.

Jak  si  možná  vzpomenete,
v roce  2012  Nejvyšší  správní  soud
zrušil  předchozí  verzi  ZÚR,  kde
byla  D43  v „Hitlerově“  trase.  Jed-
ním z důvodů rozsudku proti  kraji
bylo, že kraj řádně neposoudil vlivy
na  zdraví  obyvatel.  Poslední  dva
roky  kraj  pořizoval  tzv.  územní
studii,  která  měla  pomoci
rozhodnout o trase D43.

Tato  studie  byla  dokončena
na  konci  minulého  roku  se  silně

Oblast severně od Kuřimi
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překvapivým  závěrem,  že  trasou
s nejmenším  dopadem  na  obyva-
tele je trasa „Německá/Bystrcká“. 

Na  přiložených  dvou  sché-
matických  obrázcích  si  můžete
porovnat  trasu  „Německou/
Bystrckou“  a  trasu  Optimalizo-
vanou a  sami posoudit,  jak  tento
závěr  není  smysluplný.  Zelené
symboly  jsou  tam,  kde  je
trasováním „43“ situace zlepšena,
červené  symboly  jsou  tam,  kde
vznikne  závažný  dopad  na
obyvatele.  Všechny  tyto  závažné
problémy  vznikají  díky  malé
vzdálenosti  „Hitlerovky“  a  na  ni
navázaného jižního obchvatu Kuřimi od obytných oblastí. 

Studie nám navíc do Kníniček navrhuje mimoúrovňovou křižovatku
napojenou na ulici Ondrovu. Takto nelze vyloučit, že by se Ondrova mohla
stát „dálničním přivaděčem“. Opačná představa, že by vozidla přijíždějící od
Jinačovic a Rozdrojovic  naopak na této křižovatce uhnula z trasy do Brna,
přejela řeku po D43 a pak hned sjela na další mimoúrovňové křižovatce do
Bystrce  a  jela  po  Obvodové  k tramvajové/autobusové  zastávce  u  mostu
(terminálu ZOO) a  dále  do Brna  je  nepochybně nejen představa  poněkud
nereálná, ale i kdyby se měla realizovat, tak by se tato další zátěž cca 5–7 tisíc
vozidel denně hned vedle obytných domů a komplexu škol na Heyrovského
asi jen stěží líbila obyvatelům Bystrce. Absurditu návrhu trasování D43 přes
Kníničky  dokládá  už  jen  výsledek  hlukového  modelování  z předmětné
studie, kde bylo zjištěno, že v celých Kníničkách by byly výrazně překročeny
zákonné  limity  hlučnosti. Z tohoto  důvodu  byl  v hlukovém  modelování
testován  i  tunel  okolo  Kníniček  a  výsledky  jsou  naprosto  neuspokojivé.
I v této nereálné verzi, neb cena navrhovaného tunelu se pohybuje mezi 1–2
miliardami korun, by velmi významný nárůst hluku nastal jak v dolní části

Oblast od dálnice D1 po Kuřim
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Kníniček a zasáhl i celé Dolní Louky
a část  ulice  Rekreační,  tak  nastal  i
v celé  horní  části  Kníniček,  kde by
byl  nejvýznamnější  pro  ulice
Ambrožova  a  Hluboček.  Na  ulici
Přehradní a v části Dolních Luk by
se podle modelování zřejmě jednalo
pro  noční  období  o  nárůst  v řádu
desítek  decibelů.  V prostoru  nad
řekou by tento hluk i  v noci  mohl
dosahovat cca 65 decibelů. Toto vše
by  bylo  naprosto  devastační  pro
naši městskou část. 

Smysluplným řešením tedy může být  jen  D43 jako  plnohodnotný
obchvat celého města Brna trasovaný v tzv. „Boskovické brázdě“ a napojený
na D1 u Kývalky a specificky pro Kníničky nově navržený lokální obchvat
Kníniček a Bystrce-Zámostí vedený až za ZOO a napojený na křižovatku u
UNIHOBBY, tak jak jsme to rozpracovali v minulém volebním období. Bude
tedy  nutné  se  i  nadále  bránit  proti  naprosto  nepřijatelným  územně
plánovacím postupům aplikovaným v situaci, kdy jsou projekčně zpracovány
a  jako  reálné  vyhodnoceny  trasy  jak  obchvatu  celého  města  Brna  (tedy
komunikace  odvádějící  tranzitní  dopravu  ve  prospěch  celého  Brna  a  obcí
Brněnské aglomerace severně od D1), tak i trasa obchvatu Kníniček a Bystrce-
Zámostí s možností napojení kvalitního parkoviště pro ZOO.

Další kolo našich připomínek bude potřebné v srpnu/ září 2019, kdy by
kraj měl zveřejnit první grafický návrh Aktualizace ZÚR. 

Doc. Petr Firbas 
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Country bál a Kníničské lihobraní

První  vlaštovkou  kulturního  dění  v  obci  bývá
každoroční  únorový  country  bál  spojený
s Kníničským lihobraním. I letos jsme se sešli oblečeni ve stylu Divokého
západu  a  tančili  country  tance  za  vyhrávání  skupiny  Zimour.  Letošní
program byl  obohacen výukou country  tanců tanečním mistrem Ivanem
Bartůňkem. Porota mezitím ochutnávala a hodnotila lihoviny. Slavnostního
vyhlášení vítězů 13. ročníku lihobraní se ujali moderátoři večera Jarek Keprt
a Luboš Juránek.

Poté tradičně degustovali vzorky lihovin i návštěvníci bálu.
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MDŽ v cukrárně Anička
Sotva  jsme  se  oslavili
novodobý Den svatého
Valentýna, zaklepal na
dveře  náš  tradiční
Mezinárodní  den  žen.
Počasí bylo nevlídné a
přece  se  na  akci  paní
Aleny Tullové  „MDŽ

v cukrárně“ setkalo hodně hostů. Kdysi tak populární svátek svůj věhlas ještě
docela neztratil.
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Ostatky
započalo ostatkové veselí  průvodem masek s již osmiletou tradicí.  Jak vše
probíhalo, popisuje Kníničská chasa:

V sobotu  9. března  se  kvůli  nepřízni
počasí  akce  odehrála  ve  skromnějším
počtu,  avšak  účastníky  to  neodradilo  od
bujarých  oslav  a  zpěvu  za  doprovodu
harmoniky  a  houslí.  Děvčata  nabízela
koblihy, koláče nebo boží  milosti,  chlapci
zase  rozlévali  slivovici,  meruňkovici  a
další  pálenky,  aby  se  všichni zahřáli.
Mohli  jste  vidět  originální  kostýmy jako

kadibudku,  horkovzdušný  balón  nebo  kostku
lega,  ale  i  tradiční  medvědy,  smrtku  či
jeptišku s knězem. Na večerní zábavě zahrála
skupina Melodikum, která na parket přilákala
spoustu tanečních párů. 

Nechyběla  ani  tradiční  soutěž  o  nejlepší
masku, kterou letos vyhrála skupinová maska
půvabných dívek reprezentující čtvero ročních
dob.



                                                                    18         Kronika   MČ   Brno-Kníničky 2019  

V jedenáct  hodin pak chasa  společně s  ostatními
maskami  pochovala  basu.  Také si  připomněla
události  uplynulého  roku  a  pomodlila  se  za  ten
nadcházející.
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Dětský maškarní ples
Dětský  bál  byl  prima  jako
vždy,  o  veselou  zábavu  se
postarali  dva  klauni.  Tím
nejkrásnějším  však  byly  děti
samy. Jejich veselé dovádění a
nadšení z tance potěšilo všech-
ny rodiče a prarodiče. Na závěr
byly  děti  odměněny  za  svá
přestrojení  sladkým  balíčkem.
Výběr tří nejhezčích masek byl
velmi  nesnadný.  Tento  rok
vyhrály  španělské  tanečnice,
druhý  byl  kuchař  a  třetí
ovečka. 
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Turnaj ve stolním tenise
Neděle 26. března patřila tradičnímu oblíbenému turnaji  ve stolním tenise.
14 soutěžících hrálo na třech stolech.

Výsledky turnaje:

1. Pavel Šenkapoul

2. Tomáš Hrdlička

3. Tomáš Juránek 

Akce proběhla pod záštitou pana
starosty Bc. Martina Žáka. 
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Pramínek pomáhá uklízet Kníničky
ZŠ a MŠ Pramínek se rozhodl bojovat o titul Světové školy. Zapojil se

do  projektu  s  názvem  „VODA“  a  proto  Pramínek  uklízel  v  okolí  řeky
Svratky.  Pro tuto  zvláštní  příležitost  si  Pramínek vybral  chráněnou oblast
Skalky  v  Kníničkách  a  den  15.  4.  2019.  Zapojili  se  děti  z  Pramínku,
sourozenci, rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy.

Mezi zúčastněnými bylo takové nadšení, že se Pramínek posunul dále
na území Kníniček. Pytle na odpadky se rychle plnily. Největším úlovkem
byl záchod a 15 pneumatik. Díky zaměstnancům Kníniček byl všechen odpad
odvezen do ekodvora.  Celá akce nejenom pomohla přírodě, ale i posunula
školu Pramínek k vítězství. Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité chránit
přírodu okolo nás. Pojďme všichni odhazovat odpadky tam, kam patří!

Zuzanka Šajgalíková
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Uctění  hrdinských  činů  hrázného  Františka  Šikuly,
Ladislava Dolníčka a jejich spolubojovníků

Na přehradní hrázi se již tradičně sešli členové Klubu českých turistů
1. Brněnská.  Položili  kytici  a  připomněli  si  okolnosti  záchrany hráze  před
zničením fašistickými vojsky dne 27. dubna 1945.  Z tohoto místa pak mnozí
vyrazili na túry do okolní krajiny. 

V průběhu navazující  stejnojmenné akce pana Lubomíra Strážnického
byly vzpomenuty okolnosti  osvobození  města  Brna,  Bystrce  a  památné
události záchrany brněnské přehrady.

Pietních  akcí se  zúčastnil
kníničský starosta Bc. Martin Žák,
starosta městské části Brno-Bystrc
JUDr. Tomáš Kratochvíl,  vedoucí
marketingu  Povodí  Moravy
Bc. Petr  Chmelař  a v  neposlední
řadě atašé Generálního konzulátu
Ruské  federace  v Brně  Georgy
Akaemov. 
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Ať už to byl pan Šikula nebo pan Dolníček, ať to byli rudoarmějci, čeští
partyzáni nebo vojáci Rumunské královské armády, nikdo nezůstal stranou
boje proti fašismu. Společně bojovali za osvobození a proti krutostem války.
Musíme si  to  pamatovat,  aby se  nezopakovaly  hrůzy bojů,  lidské  smrti  a
koncentrační tábory.
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Filipojakubská noc 30. dubna
Tradice oslav této noci vychází z keltských zvyků a rituálů, jimiž se žehnalo
půdě,  aby  dobře  rodila  a  stromům,  aby  dávaly  zdravé  plody.  Také  se
symbolicky pálily všechny zlé vlivy,  aby se lidem dařilo a byli  chráněni
před silou zlých duchů (pálení čarodějnic).

I  v  Kníničkách  se  stala  oslava  světlé  části  roku  tradicí.  SOPKa  a  její
dobrovolníci připravili pro děti spoustu nápaditých soutěží a sladkých cen.
Večer se dlouho zpívalo za doprovodu kytar. 
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Beach bar Hříbek 
Na Sokolském koupališti  proběhlo v pátek 3.  května 2019 slavnostní

otevření  beach  baru  Hříbek,  který  tím zahájil  svou sezónu a  po  několika
letech odmlky navázal na tradiční občerstvení naší největší pláže. Na beach
baru  můžete  ochutnat  z  nabídky  mnoha  plážových  limonád,  tropických

drinků  i  koktejlů,  posedět  pod  slunečníky  nebo  si  můžete  zasportovat  a
zapůjčit  si  stále  více  oblíbený  paddleboard,  jehož  půjčovna  je  součástí
objektu.

Martin Žák, starosta
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Územní studie JMK R43 Kníničky

6. května se v naší tělocvičně konalo setkání obyvatel se zaměstnanci
Magistrátu města Brna a řešiteli Územní studie nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Předmětem
setkání byly závěry studie vypracované firmou Knesl kynčl architekti s.r.o.

Atmosféra setkání byla nepříjemná, místy vyhrocená. Lidé odporovali
tvrzením přednášejících. Předložená studie, která je největším dokumentem v
historii územního plánování v Česku, stála kraj 24 milionů korun a posoudila
jako nejvhodnější tři varianty. Všechny s dálnicí středem Bystrce. Jak chápat,
že  architekti  ihned  zkraje  vyloučili  z  bližšího  posuzování  tzv.  Optimali-
zovanou variantu Boskovickou brázdou, která je plnohodnotným obchvatem
Brna? Obchvat je o 5 km delší než Hitlerovka, ale je plně dálniční!
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Řešení prosazované krajem je naopak řešením silničním a dojezdová
doba pak nemusí být nutně kratší. 

Jak se zdá, Jihomoravský kraj se z neschválení Zásad územního rozvoje
Nejvyšším správním soudem nepoučil.  Průtah Brnem je problematický jak
v dotčených  částech  Brna,  tak  i  v  obcích  na  plánované  trase  (například
Jinačovice, Moravské Knínice, Drásov, Malhostovice, Všechovice, Skalička a
další).  Hitlerova dálnice byla navržena v době,  kdy mnohatisícové sídliště
Bystrc  ještě neexistovalo.  Navíc proti  Hitlerovce protestují  obyvatelé všech
dotčených obcí a městských částí již řadu let.  Podle Knesl kynčl architekti
s.r.o.  by po obchvatu nejezdilo dostatečné množství  aut.  Hitlerova dálnice
vedoucí  středem Bystrce je  prý lepší,  protože tudy pojede aut víc.  Kvalita
života např. v Bystrci s více jak 25 000 obyvateli nebo v Kníničkách ležících
v údolí,  stejně  jako  rekreační  zóna  Brněnské  přehrady  a  okolí  není  pro
architekty rozhodujícím faktorem. 

Smutná mi připadla skutečnost, že vystoupila celá řada občanů s velmi
pádnými  argumenty,  kterým
však jakoby předsedající neměli
vůli  naslouchat.  Obdivovala
jsem   odborné  znalosti  lidí,
kteří  vytýkali  konkrétní
nedostatky  studie,   např.  Cca
4 km  tunelů  a tubusů.  Kdo
bude  moci  zaplatit  nadstan-
dardní  řešení,  kterým  tunel  v
Bystrci nepochybně je?
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K  dalším  výtkám  z  řad  posluchačů  patřily  nepřesnosti  modelů  ve
studii, sporná posuzování,  chybná metodika v rozptylové studii, kompletně
špatné zpracování a hodnocení hlukové studie,  nehodnocení hygienických
limitů, zkreslování apod.  Tyto závažné nedostatky vlastně umožnily studii
prosazovat vedení transevropské dálnice (viz. mapa shora) přes město.   

Předsedající  argumentovali  rovněž  tvrzeními,  že  dálnice  přes  Bystrc
uleví  jiným  městským  částem,  které  jsou  dopady  dopravy  již  dlouho
neúnosně zatíženy.
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Ve  vyhrocených  momentech
chtěli předsedající odejít, zůstalo však
pouze u slov.

Hraje  kraj  s  občany  čestnou
hru?

Pokud  by  kraj  přistoupil  na
plnohodnotný  obchvat  Brna,  mohli
jsme mít situaci již 20 let vyřešenou. 
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Veřejná schůze o R43 pohledem doc. Firbase
Je cenné, že se 6. května schůze zúčastnilo mnoho občanů Kníniček a že

padlo velké množství podstatných otázek a námitek. A bylo co namítat.

V  úvodní  prezentaci  zpracovatele  studie  se  sice  objevila  mapa
transevropské silniční sítě TEN-T s koridorem od rozestavěné dálnice D35
(spojující  oblasti  Hradce  Králové  a  Olomouce)  k  Brnu,  ale  věc  však  byla
prezentována  tak  nesrozumitelně,  že  logicky  vyvolala  otázky  požadující
vyjasnit, o jakou komunikaci přes Kníničky vlastně má jít, když ji nyní kraj
označuje  ne  jako  D43,  ale  krypticky  jako  S43  a  město  Brno  dokonce  až
komicky  jako  X43.  Od  projektantů  zněly  formulace,  že  s  tou  součástí
transevropské sítě TEN-T to prý tak horké nebude, že zde prakticky žádná
mezinárodní  a  dálková  doprava  nepojede  a  že  podle  jejich  dopravního
modelování  od severu  k  Brnu nelze  očekávat  podstatné  navýšení  intenzit
dopravy. Opět padlo nehorázné tvrzení, že tranzitní doprava bude činit jen
3 procenta, což by znamenalo 3 auta ze sta, tedy jedno tranzitní vozidlo za cca
2.5  minuty.  Tomuto  tvrzení  pro  komunikaci  desetiletí  označovanou  jako
dálnici by snad neuvěřilo ani dítko školou povinné. Korunu celé diskuzi daly
zvídavé otázky občanů, proč se tedy dálniční komunikace za miliardy přes
Kníničky  má vůbec  stavět,  když  tu  údajně  žádná  dálková  doprava,  pro
kterou  se  dálnice  typicky  staví,  jezdit  nemá.  Na  to  neměla  prezentující
strana žádnou přijatelnou odpověď. 

Prezentující strana tvrdila, že tato nová čtyřpruhová komunikace přes
Kníničky má prý hlavně „aglomerační“ charakter, tedy obsluhu města Brna a
nejbližších obcí.  Toto občany neuspokojilo  a padl oprávněný komentář,  že
dopravu je potřeba z přetížených Kníniček odvést a ne ji sem zavlékat.

Ani  po  delší  diskuzi  nebylo  nijak  vyjasněno,  jak  by  transevropská
komunikace  měla  být  jakousi  místní/„aglomerační“  silnicí.  Naopak  vyšly
najevo  závažné  problémy  dopravního  modelování ve  studii.  Toto
modelování predikuje u Kníniček 4,3 tisíce vozidel nákladních vozidel denně.
To samo je ohromné číslo, zejména pokud si uvědomíme, že na transevropské
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komunikaci  bude  provoz  ve  dne  i  v  noci  a  bude  zde  dálková,  tedy  i
kamionová doprava, tedy něco, co v Kníničkách nyní neznáme.

Občany  byla  zpochybněna  i  výše  predikovaných  intenzit  dopravy.
Podle  použitého  modelování  pro  takzvaný  nulový  stav  má být  na  jižním
výjezdu  z  Bystrce  v  roce  2035, tedy  za  16  let,  pouhých  13,9  tis.  vozidel
denně. Stačí ale nahlédnout do realitu odrážejícího kartogramu Brněnských
komunikací, kde je doloženo již pro loňský rok 15 tis. vozidel denně. Tedy
predikce v krajské studii pro dobu za 16 let je nižší než hodnoty zjištěné
vloni!!

To  vede  k  naprostému  zpochybnění  celé  studie,  neboť  takto  jsou
podhodnoceny  i  odhady  budoucí  hlučnosti  a  prašnosti. Občané  rovněž
připomněli,  že  existuje  projekt  na  odvedení dopravy  z  ulic  Ondrova  a  u
ZOO, projekt obchvatu Bystrce-Zámostí a Kníniček, tedy obchvat navržený
od křižovatky u UNIHOBBY, vedený za Mniší horou a napojený severně od
Kníniček  na  silnice  od  Jinačovic  a  Rozdrojovic  (a  umožňující  vybudovat
kvalitní  nový  vchod  do  ZOO  s  parkovištěm  a  pohodlným  přístupem  do
ZOO), a to vše za zlomek ceny v porovnání s cenou dálnice. Za zmínku stojí,
že kraj tuto trasu obchvatu použil ve své studii, čímž uznal, že je smysluplně
naprojektována. Současně je však jasné, že takovýto obchvat musí vždy mít
jen lokální význam, a tedy jeho zahrnutí do krajské studie, která měla řešit jen
páteřní dopravní koridory, byl ze strany zpracovatelů studie holý nesmysl.

Diskuze  pokračovala  tím,  proč  město  Brno,  snad  jako  jediné  v
republice, nechce vyvést tranzitní dopravu mimo obytné a rekreační oblasti.
Občané se ptali, proč není k vyvedení tranzitu plánována komunikace typu
plnohodnotného obchvatu celého města Brna. Místo přijatelné odpovědi jim
bylo  sděleno,  že  studie  vybrala  optimální  řešení,  a  tím  je  prý  „43“  přes
Kníničky, Bystrc a Bosonohy.

Jak  k  tomuto  „optimálnímu“  řešení  zpracovatelé  dospěli,  se  nedalo
uvěřit.  Argumentace  projektantů  jakousi  „dopravní  účinností“,  tedy  snad
svedením co nejvíce aut na jednu silnici, přišla řadě přítomných až směšná,
pokud by nebyla v daném případě tragikomická. Někdo snad potřebuje najít
obětního  beránka,  který  bude  akceptovat  již  existující  tranzitní  dopravu
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nesprávně zavlékanou do Brna.  Pokud město tento absurdní  postup kraje
podporuje a chce obětovat obytné a rekreační oblasti, pak je to zásadní chyba.
Stavět jednotlivé části města proti sobě je nešťastné.  Město by mělo chránit
všechny své občany a hledat takové řešení, které by bylo dobrým řešením
pro celé Brno.

Řešení přitom existuje a jak řada z vás ví, v roce 2016 se podařilo, aby
kraj  konečně  uznal,  že  existuje  realizovatelná  varianta  D43,  tzv.  varianta
„Optimalizovaná“,  která  by mohla vytvořit  plnohodnotný obchvat  celého
Brna, a tedy vést zcela mimo Kníničky a Bystrc.  Tato varianta byla jako
územní rezerva schválena v krajském územním plánu (Zásadách územního
rozvoje – ZÚR) v roce 2016.

Občané se proto následně ptali, proč tato Optimalizovaná varianta není
v  připravovaném  návrhu  Aktualizace  ZÚR  a  proč  nebyla  posouzena  v
prezentované studii. Přítomný náměstek hejtmana se pokoušel postup kraje
hájit a nejprve tvrdil, že zde byl rozpor s platnou normou. To bylo ze sálu
rozporováno  s  tím,  že  pan  náměstek  pominul  specifickou  normu  pro
křižovatky na pozemních komunikacích.

Náměstek  kontroval,  že  vlastně  Optimalizovanou variantu  ve  studii
nevyloučili, jen zde o pouhých 200 m posunuli jednu křižovatku. 

Hned  na  tomto  bodě  se  však  ukázalo,  jak  chybně  je  náměstek
informován, neboť mu bylo ze sálu namítnuto, že nešlo jen  200 m, ale o
10× více, tedy o 2 km. Přítomnému vedoucímu projektantovi nezbylo než to
na místě panu náměstkovi potvrdit. Tak jsme teď zvědavi, zda pan náměstek,
v  dřívějších  letech  občanský  aktivista  na  Lesné,  z  předmětné  věci  vyvodí
nápravu ve prospěch pravdivosti  a ve prospěch chybou dotčených občanů
nebo ne.

Na chybné a neúplné krajské studii je jistě nemožné založit korektní
schvalování Aktualizace ZÚR.

Dosavadní  historie  soudních  řízení  ukazuje,  že  soudy  doposud  v
krizových fázích rozhodly kauzy D43 přes Brno ve prospěch občanů. V roce
2010 Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil koridor D43 přes Brno.
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Následně v roce 2011 se sice kraj pokusil v tzv. 2. pokusu o ZÚR znovu D43
přes Brno schválit, ale bylo to opět zrušeno rozsudkem NSS. V roce 2016 v
tzv. 3. pokusu o ZÚR kraj k vymezení koridoru D43 nepřistoupil a vymezil v
úseku  od  dálnice  D1  po  Kuřim  jen  dvě  územní  rezervy,  jednu  v  trase
Optimalizované trasy 43 (obchvatu města Brna) a druhou v trase „Hitlerově“.
Podle  těchto  územních  rezerv  není  možné  pro  „43“  vydat  územní
rozhodnutí,  a tedy  není možné „43“ stavět. Protože vybudování obchvatu
města  Brna  je  ve  veřejném  zájmu,  kraj  měl  řádně  obě  územní  rezervy
posoudit  a o trase „43“ korektně rozhodnout již v roce 2016.  Proto bylo v
žalobě z roku 2017 také napadeno nedokončení ZÚR. NSS však tuto žalobu
zamítnul,  i  když v tiskové zprávě uvedl:  „Za kritickou námitku kasační soud
považoval rozsah územních rezerv, nicméně dospěl k závěru, že nevylučují účinnost
zásad  jako  celku  a  umožňují  doplnění  podkladů  pro  vytyčení  některých  částí
dopravních  koridorů  v  nejzatíženějších  územích  včetně  posouzení  nezbytných
kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad“.

O „D/R/S/X43“ tedy není rozhodnuto,  avšak kraj  ve 4.  pokusu vytvořit  a
dokončit  ZÚR  pro  celý  kraj  nyní  přistoupil  k  podivnému  postupu  s
vyloučením „Optimalizované trasy“ a jednoznačně cílí na schválení jižního
obchvatu  Kuřimi  (poškozujícího  teprve  dokončovanou  obytnou  oblast
„Díly za Sv. Jánem“) a trasy „43“ v „Hitlerově“ trase (poškozující obytné
oblasti  Kníniček,  Bystrce,  Bosonoh,  Troubska,  Rozdrojovic,  Jinačovic,
Moravských  Knínic,  Malhostovic,  Drásova,  Skaličky,  Všechovic  a  Malé
Lhoty).  Tento  postup  je  nepochopitelný.  Na projednávání  v  prosinci  2018
však zazněla otázka ohledně střetu zájmů a následně bylo podáno a doposud
nebylo řádně vyřízeno podání o tzv. „systémové podjatosti“.

Je to smutné, že pokud nedojde k nápravě, budou se občané opět muset
obrátit  na  soud.  Zatím  tak  daleko  ale  ještě  nejsme  a  rozhodnutí  o  „43“
nepadne dříve než na podzim 2020. Do té doby se občané budou moci ještě
dvakrát  k  věci  písemně  vyjádřit,  poprvé  během  několika  málo  měsíců  a
podruhé zřejmě na jaře 2020.

doc. Petr Firbas
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Volby do parlamentu Evropské Unie
Účast  občanů  u  voleb  do  parlamentu  EU  z  24.  a  25.  května  byla

historicky nejvyšší   -  28,72 procenta. Výsledky stran s více jak 5% uvádím
v tomto pořadí: ČR, Brno, Brno-Kníničky

Česká republika:

1. ANO 2011 – 6 mandátů – 21,18%

2. ODS – 4 mandáty – 14,54 %

3. Piráti – 3 mandáty – 13,95%

4. STAN+TOP 09 – 3 mandáty – 11,65%

5. SPD – 2 mandáty – 9,14%

6. KDU-ČSL – 2 mandáty – 7,24%

7. KSČM – 1 mandát – 6,94%
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Brno:

1. ANO – 17,75%

2. ODS – 16,21%

3. Piráti – 15,92% 

4. STAN-TOP – 13,02%

5. KDU-ČSL – 9,11%

6. SPD – 8,97% 

Kníničky:

1. ODS – 20,63%

2. ANO – 18,34%

3. Piráti – 16,05%

4. STAN-TOP 09 – 14,61%

5. KDU-ČSL – 8,88%

6. SPD – 6,88%
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Dětský den

V areálu  sportoviště  na  Dolních  Loukách  proběhl  31.  května  Dětský  den.
Zdařilou  oslavu  popisuje  starosta  Martin  Žák,  fotky  jsou  od  Adama
Bubeníka. 

Již  celou  akci  koordinovala  Policie  České  republiky,  obvodní  oddělení  Brno
Bystrc,  prap. Bc. Dagmar Danišová.  Oproti minulému roku, kdy nám téměř celý
dětský den propršel, bylo krásné počasí a postupně se přišlo pobavit, zasportovat a
vyzkoušet speciální vybavení policistů a hasičů na 150 dětí s doprovodem rodiny.
Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy ze stanice Přehrada. Jejich tým již tradičně
předvedl svoji techniku a také umožnil dětem uhasit „oheň hořícího domečku“. 

Letošní  program  doplnili
pracovníci  integrovaného
záchranného  systému
s prohlídkou vozu sanitky
a pracovníci BESIPu, kteří
děti  poučili  o  základech
silničního provozu. Děti si
mohly  rovněž  zadovádět
na  skákacím  hradu  spol.
od EON a také se podívat,
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jak  pomáhají  policejní  psi  při  zásahu proti  nebezpečné osobě.  Posilnění  a  uhašení
žízně všech účastníků i  doprovodu zařídil  úřad MČ Brno Kníničky.  Můj obdiv a
poděkování patří všem, kteří přiložili ruce k dílu, ale také dětem za jejich soutěžní
nasazení a dospělým, kteří děti doprovázeli. 
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Ulice Ondrova
Ulice Ondrova je krajskou silnicí 3. třídy a rovněž i spojovací článkem

v rámci  silniční  krajské  sítě.  Pochopitelně  je  na  Ondrové  trvalý  problém
s hlučností,  která  dlouhodobě  přesahuje  stanovenou  normu.  Dalším
problémem jsou vozidla, která se při nedodržení rychlosti a vlhkém povrchu
vozovky na silnici neudrží a končí mimo ni.
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Navrhovaná  řešení  k  nápravě  situace  nebyla  z  různých  důvodů
realizována. Tak jako ostatní městské části jsme svázáni  Statutem města Brna
a tudíž můžeme realizovat pouze dílčí řešení. 

Ke  konci  roku  2018  proběhla  schůzka  se  společností  Brněnské
komunikace a se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Kníničky si
prosadily  požadavek na provedení diagnostiky vozovky a provedení testu
drsnosti  komunikace  ulice  Ondrova.  Výsledky  potvrdily,  že  vozovka  za
mokra vykazuje zvýšené riziko nebezpečí smyku. Naše stížnosti adresované
správcům  komunikace  se  tedy  ukázaly  jako  prokazatelně  oprávněné.  Je
připravováno  prozatímní  řešení  –  snížení  rychlosti  ze  40 km/hod  na
30 km/hod. Rovněž je podán požadavek na měření rychlosti vozidel a i na
kontrolu  tonáže  vozidel  přijíždějících  od  Kuřimi.  Vozidla  nesmí  překročit
váhový limit 16 tun.

Na  ulici  Ondrova  byl  zbudován  nasvětlený  přechod  pro  chodce.
Proběhlo zde i několik malých lokálních oprav a napojení na ulici Místní. Na
projektu  nazvaném  „Zklidnění  ulice  Ondrova“  se  pracuje  téměř  pět  let.
Teprve  nyní  se  podařilo  získat  všechna  potřebná  stanoviska  dotčených
orgánů, která nám umožňují zahájit pro nás tak důležitý projekt.
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Rukodělné a keramické dílny v Kníničkách
Rukodělné  dílny  a  keramické  kroužky  v  Kníničkách,
pořádané  MČ  Kníničky,  zakončily  další  sezonu  a
pomalu se začínáme chystat na podzimní pokračování. 

Rády  bychom  vám  představily
některé  výrobky  našich  účast-
níků a účastnic z řad dětí v naší
pravidelné  galerii  výrobků.
Dalšími  roztomilými  výrobky
byla  keramická  sluníčka  s lýko-
vými  paprsky,  keramická  zvon-
kohra a želvičky.

Děti  z  mateřské  školy  se
vytáhly  mimo  jiné  při
zhotovení  keramických
ježků, osázených na hřbetě
rostlinkami netřesků.

Menší  školáci  se  pod  dojmem  velikonoc  pustili  do  výroby  keramických
slepic, které vypadají vskutku velikonočně.
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Větší školáci se pustili do grafiky a technikou suché jehly si vytvořili krásné
obrázky.

Také  jsme  vyráběli  keramické
hodiny,  které  po  osazení  hodino-
vého  strojku  mohou plnit  u  nich
doma svou funkci.

Děkujeme  všem  účastníkům  –  dětem  i  dospělým  a  přejeme  jim  hodně
dobrých nápadů a hlavně radosti při jejich dalším tvoření.

Pořadatelky rukodělných dílen

Lenka Jakšová, Hana Juránková a Zina Lišková.
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Mladé hody
4.  a  5.  července  se  konal  již  šestnáctý  ročník  Mladých  hodů.

S přípravami  započala  Kníničská  chasa už koncem dubna.  Chasa přivítala
nové členy a tak se vedle zpěvu a tanců k cimbálové muzice nacvičovala i
tradiční  Československá  a  Moravská  beseda.  Před  hody přivezli  stárci  za
použití  tradičního koňského spřežení  máju z lesa.  Stárky máju ozdobily a
stárci ji hlídali až do rána, kdy ji za denního světla postavili. 

Ve  čtvrtek  zvala chasa  občany  na  hody.  Na  Předhodové  zábavě
vyhrávala cimbálová muzika Slovácko mladší. V pátek dopoledne se konala
Mše svatá s následným předáním hodového práva a zatančením Moravské
besedy.  Tančily  ji  i  krojované  děti.  Po  obědě  započal  průvod  obcí,
vyzvedávali se stárky, zpívalo se a tancovalo. Po průvodu již kompletní chasa
zatancovala  na  hřišti  Československou  besedu.  Na  ni  plynule  navázala
hodová zábava s dechovou muzikou Ištvánci, během které obě chasy znovu
zatančily Moravskou besedu. Velká chasa přidala i Československou besedu.
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10. ročník malé chasy
V  roce  2009  paní  Miroslava  Keprtová  a  její  dcera   Martina  začaly

nacvičovat  s  malými  dětmi  Moravskou  besedu.  Tímto  obě  ženy  zahájily
novou tradici - tancování malých krojovaných dětí na hodech. Ačkoli je dnes
„malá chasa“ samozřejmou součástí  Mladých hodů,  začátky vůbec  nebyly
jednoduché.

Paní Miroslava Keprtová vzpomíná: 

V letošním roce to bylo právě 10 let, co jsme začaly s aktivní účastí dětí na
„Mladých hodech“. Zbyněk Filla je tehdy nazval  „Mrňavé hody“. Za těch 10 let
tančily  moravskou  besedu  desítky  dětí.  Většinou  to  byla  děvčátka,  ale  i  několik
odvážných kluků se každý rok zapojilo. Mám velkou radost, když vidím, že mnohá
dítka, která s námi začínala, se už vyzula z dětských střevíčků a pokračují jako stárky
a stárci  ve velké chase.  Sleduji  taky,  jak děti  našich dětí  – děti  bývalých stárek a
stárků – dorůstají do věku dětí v malé chase. Je tedy jisté, že o budoucnost „Mladých
hodů“ nemusíme mít strach A mám velkou radost i z toho, že ti velcí vzali ty malé
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mezi sebe. Zprvu měli ti velcí obavy, že jim drobotina bude kazit jejich vystoupení.
Brzy však byli ochotní vystupovat společně s nimi. Chtěla bych za to Kníničské chase
touto cestou poděkovat a zároveň poděkovat i za to, že se jí daří udržovat tradici hodů
v Kníničkách. 
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150 let MHD v Brně
31.  srpna  procházely  Lidickou  ulicí  tisíce  lidí  a
sledovaly   přehlídku  56  tramvají,  trolejbusů  a
autobusů,  včetně těžké techniky. Tato streetparty
byla  součástí  Open-air  festivalu  k  oslavě  150.
výročí městské hromadné dopravy v Brně.  

První koňská tramvaj vyjela z Brna do tehdejšího
samostatného  města  Královo  Pole  dne  17.  srpna
1869.  Letos, o sto padesát let později, byl ve stejný
den na Moravském náměstí odhalen památník ve
formě starého zastávkového označníku.  Brněnská
koňka  byla  první  v  českých  zemích  a  čtvrtá
v rakouské monarchii. 

Parní  tramvaj  začala  v  Brně  jezdit  v  roce  1884,
elektrická  v  roce  1900,  autobusy  v  roce  1930  a
trolejbusy po válce v roce 1949. 
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Lidé  mohli  vidět  i  stará  auta  a  techniku
společnosti  E.ON.  Po  ulici  projel  i  peloton
cyklistů  na  různě  starých  kolech,  včetně
vysokých,  aby  připomněl  150.  výročí
prvního  cyklistického  závodu  v  Brně  a
jednoho  z  prvních  závodů v  tehdejším
Království českém.
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Mezinárodní folklorní festival
se v Brně koná koncem prázdnin
pravidelně  od  roku  1990.  Za  tu
dobu  se  proměnil  v  opravdový
festival  s rozmanitým programem
a  mezinárodní  účastí.  Letos  se
konal současně na čtyřech místech
v Brně  a  kromě  tuzemských
souborů  se  účastnily  soubory  ze
Slovenska,  Polska,  Chorvatska,

Ukrajiny,  Rakouska  i  Řecka.
Součástí   programu  byla  i
výstava  „Nech na hlavě aneb
co  se  na  hlavách  ke  kroji
nosívalo“.   Fotografie  nahoře
zachycuje  výrazné pokrývky
hlavy z brněnské Líšně.
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Mateřská škola Studánka v novém školním roce
Paní ředitelka Zrostová se zamýšlí nad současnou činností  kníničské

mateřské  školy  a  nad  dětmi,  které  ji  navštěvují.  Ze  zpravodaje  volně
přejímám:  

Kníničské maminky mají to štěstí,  že téměř před 75 lety byla v Kníničkách
zřízena mateřská škola, která se postupně rekonstruovala až do dnešní podoby. 

Dnešní uspěchaná doba a současný životní styl neumožňuje rodičům věnovat
se  svým  drobečkům  tak,  jak  by  si  děti  zasloužily  a  jak  by  si  sami  rodiče  přáli.
Současná moderní třítřídní mateřská škola Studánka má provoz od 6:30 do 16:30 h.
Máme tu 61 dětí a 11 dospěláků, z toho 6 učitelek. Kdo všechno naše pokolení provází
životem, vychovává, ovlivňuje, vytváří ty správné životní návyky a připravuje pro
život? Ráno a večer je to především maminka. Večer čeká maminku nákup, vaření,
praní,  žehlení  … a  maminčinu  pohádku  supluje  „uspavač“  z  PC,  notebooku,  či
televize  …  Co  je  mezi  ránem  a  večerem  je  většinou  v  rukou  nás  …  my  děti
převlékáme, učíme je zavazovat botičky, s námi si děti hrají a zpívají písničky. My
rovnáme dětské spory a sušíme slzičky, s námi jdou děti na procházku … Po  třech
letech vzájemného souznění děti opouštějí Studánku.

Přály bychom si, aby život ve Studánce otevíral dětem nejen oči, ale
především srdce. 



                                                                    52         Kronika   MČ   Brno-Kníničky 2019  

Rukodělné a keramické dílny
Rukodělné  dílny  a  kerami-
cké  kroužky  pořádané
úřadem  naší  MČ  Kníničky
zahájily  další  sezónu.
Pořadatelky  dílen  nafotily
děti  v  plné  práci.  Zatímco
děti  z  mateřské  školky
vyráběly  misky  do  domác-
nosti  ve  tvaru  listů  nebo
slunečnic  a  ptáčky  na
zavěšení  na  zeď,  školáci  se
pustili  do  výroby  hallo-
weenských kostlivců a kera-
mických  much  s  drátěnými
křídly  a  do  výroby  vánoč-
ních svícnů.
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10. ročník soutěže ve vaření gulášů na otevřeném ohni
Jubilejní,  již  desátý  ročník  této  oblíbené  soutěže  proběhl  v  sobotu

14. září  na  hřišti  na  Dolních  Loukách.  Paní  Miroslava  Keprtová,  jedna
z pořadatelů, pro nás napsala: 

Přihlásilo se sedm družstev. Šest družstev bylo ryze pánských, ale v družstvu
Dračího vršku soutěžily dvě ženy. Bylo krásné, slunečné, byť trošku chladné
počasí. Letos jsme změnili systém hodnocení gulášů. Novinkou byla tříčlenná
odborná komise,  která  všechny guláše  hodnotila  jako  anonymní vzorky  a
hodnocení  laické  veřejnosti  bylo  jiné v  tom,  že  každé  družstvo  mohlo  od
každého hodnotitele dostat pouze jeden hlas.

Umístění podle poroty laické veřejnosti:

1. KNÍNIČŠTÍ ŘÍZCI – Tomáš Hrdlička, Jan Urbančík, Jakub Vondráček

2. TYGŘI – Luďa Ráček, Michal Popovič, Václav Vincenc

3. DRAČÍ VRŠEK – Lubomír Juránek, Pavlína Juránková, Mirka Keprtová
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Umístění podle odborné poroty:

1. DRAČÍ VRŠEK – Lubomír Juránek, Pavlína Juránková, Mirka Keprtová

2. KNÍNIČŠTÍ ŘÍZCI – Tomáš Hrdlička, Jan Urbančík, Jakub Vondráček

3. Martin Hladík, Jan Keprt, Petr Krejčí
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Nohejbalový turnaj
V sobotu 21. září proběhla další sportovní akce – nohejbalový turnaj.

K turnaji  se přihlásilo 7 týmů, které se po celý den utkávaly v bitvách dle
ranního  rozlosovaní.  Ve  finále  se  pak  utkaly  týmy:  Tomáš  Hrdlička,  Petr
Jelínek vs. Miloš Prokeš, Patrik Matyášek.

Po dlouhé bitvě  zvítězil  tým Tomáš Hrdlička a Petr  Jelínek.  Oběma
gratulujeme.

Pořadí:

1. Tomáš Hrdlička, Petr Jelínek

2. Miloš Prokeš, Patrik Matyášek

3. Tomáš Keprt, Marek Drápal

Martin Žák, starosta
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Desátá kniha Honzy Žanka Hlaváčka
 „Zdar jak sviňa“ s podtitulem „Bez těchto hlášek v Brně nepřežiješ“

je desátou knihou našeho kníničského občana Honzy Žanka Hlaváčka. Tato
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jubilejní kniha vyšla 9. října 2019 v nakladatelství Jota v Brně. Velkolepě ji
příznivci  hantecu  pokřtili  hned  druhý  den,  10.  10.  2019  na  Šelepce  ve
znamení tří desítek. 

Publikace  vznikla jako vedlejší produkt autorova působení na Rádiu
Krokodýl.  V pořadu „Hantec na Rádiu Krokodýl“  už čtyři  roky dvakrát
denně  zkouší  Žanek  Brňáky  ze  znalostí  tohoto  originálního  slangu.  Ve
všední  dny  v  7:10  hod.  a  v  repríze  16:20  hod.,  o  víkendech  v  9:10  a
odpoledne  v  15.20.  Součástí  pořadu  je  i  anketa  z  ulic  Brna,  která  může
soutěžícím o ceny v jejich hádání pomoci, nebo je naopak i poplést.

Vedlejším  produktem  je  proto,  že  podstatná  část  použitých
hantecových výrazů byla do dvaadvacáté hodiny nevysílatelná a tak včetně
anket našla své místo právě v této nové publikaci. Kniha je první frazeologií
hantecu na světě, navíc překrásně graficky zpracovaná Liborem Machatou
ve stylu reklamních časopisů třicátých let.

Najdeme  zde  nejfrekventovanější  fráze  brněnského  hantecu  na
jednom místě.  Témata jsou různá, třeba o tom, jak muži smýšlí o ženách
nebo je tu téma práce, peníze, zábava či sex optikou běžného Brňáka.

Autor k tomu dodává:

Fráze v publikaci  nejsou  nijak  tematicky  řazeny.  To  proto,  aby  si  někdo
nemohl například nalistovat téma sex, podtéma zcenzurováno a knihu pak přečíst za
půl  hodiny.  Ale  to  milým čtenářům nemíním v žádném případě  nějak  zatvrzele
podsouvat. Vím, že je může zajímat i nějaké velice chytlavé téma z jiných oborů.
Namátkou  připomenu  třeba  přitažlivou  problematiku  aplikace  kyseliny
acetylsalycilové k validaci metody potenciometrické titrace ve vodně-metanolickém
prostředí.  Ovšem  v uvedeném  případě  čtenářskou  obec  nechci  příliš  zklamat,
nicméně  setrvávám  v  obavě,  že  zrovna  tomuto  tématu  se  budu  věnovat  až  v
některém ze svých dalších literárních hantecových počinů.

Závěrem si dovolím parafrázovat životní moudro maminky Forresta Gumpa
ze  stejnojmenného  filmu,  natočeného  podle  stejnojmenného  románu  Winstona
Grooma: Tato knížka hantecových frází je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.
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Kácení máje
Za  nepříznivého  po-
časí, občasného deště a
silného větru proběhlo
5. října  již  šestnácté
Kácení  máje.  Díky
statečnosti  chlapců  na
výsuvné plošině a hoj-
nému  počtu  pomoc-
níků,  se  akci  podařilo
hladce  a  svižně  zvlád-
nout.  Pak  už  se  chasa
mohla  věnovat  přípra-
vě tělocvičny na večer-
ní  zábavu,  která  pro-
běhla  za vysoké účasti
a v příjemné atmosféře.
O  tu  se  postarala
zejména  cimbálová
muzika  Aleše  Smut-
ného z Bystrce a skupi-
na tance a  zpěvu chti-
vých návštěvníků. Zla-
tým  hřebem  večera  se
stala očekávaná dražba
máje,  kde  o  napínavé
souboje  nebyla  nouze.
Poté úřadující hlavní pár Petra Pumprlová a Filip Burger předal slavnostně
pomyslné žezlo do rukou zkušeného tanečníka a zpěváka Jirky Němce, jenž
povede značně omlazenou chasu do příštího roku. Držme společně Jirkovi
palce při hledání hlavni stárky!

Kníničská chasa
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Objekt údržby
 V  květnu tohoto  roku byla  zahájena  rozsáhlá  rekonstrukce  objektu

garáže a skladu údržby nacházejícího se u lávky přes řeku Svratku. V rámci
rekonstrukce byl ke stávajícímu objektu přistavěn ocelový přístřešek,  který
rozšířil  plochu skladových prostor,  jejichž nedostatkem městská část Brno-
Kníničky trpí. Objekt údržby dostal moderní kabát a do budoucna již nebude
trnem v oku pro brněnské občany procházející se podél řeky Svratky.
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Zpívající tělocvična
Ve dnech 22.–24. listopadu

se v kníničské tělocvičně konalo
další Mistrovství ČSCH Speciali-
zované  organizace  chovatelů
barevných a  postavových kaná-
rů,  kříženců  a  evropského
ptactva. 

Předseda  výstavního  výboru,  jednatel
ČSCH SO K1 Brno Vojtěch Foltýn událost
shrnul: 

Vystavili  jsme  zde  250  bodovaných  ptáků
v různých  kategoriích  a  dalších  150  ptáků
v prodejní  a  ukázkové  expozici.  Návštěvníci
zde  mohli  zhlédnout  některé  menší  druhy

papoušků  jako  např.  Neofémy  modrohlavé  a  tyrkysové  v mutacích,  Aymary
citronové,  Aymary  šedoprsé  a  papoušíčky
vrabčí.  Vyjímali  se  zde  i  kardináli  červení,
šedí  a  timálie  čínské.  Roční  úsilí  chovatelů
zde bylo  završeno dosaženými a  oceněnými
úspěchy.  V barevných  kanárech  lipochrom
získal  mistra  klubu  pan  Radomil  Novák
z Hradčan  u Prostějova.  U melaninu  získal
mistra  pan  Tomáš  Hubka  z  Tábora.
U postavových  kanárů  získal  mistra  klubu
pan  Antonín  Flaška  z  Aše.  Šampiona
výstavy  získal  pan  Josef  Tomášek
z Humpolce.  Jeho kanár získal 93  body.
V různých  kategoriích  bylo  uděleno  dalších
40 ocenění.
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Velmi  pěknou  výzdobu  nám  zde  udělaly  děti  z  MŠ  Studánka  z Kníniček  pod
vedením ředitelky paní Jany Zrostové. Výzdobu zde děti dělají již několik let, za což

jim patří velké poděkování.
Dále  bych  chtěl  touto
cestou  poděkovat  panu
starostovi  a  pracovníkům
úřadu  Brno-Kníničky,
v jejichž  prostorách  se
výstava  uskutečnila.
Poděkování  patří  i  všem
členům  a  dalším  osobám,
kteří  spolupracovali  na
přípravě  a  průběhu
výstavy. 

Samozřejmě poděkování patří paní Ing. Ireně Bubeníkové, která celý průběh výstavy
zdokumentovala.
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Vítání nových občánků Kníniček
23. listopadu proběhlo slavnostní přivítání novorozených občánků  naší

stále   se   rozrůstající   městské  části.  Děti  z  kníničské  školky  opět  krásně
obohatily  již  tak  milou  atmosféru.  Rodiče  nemluvňátek přijali  od  pana
starosty upomínkové dárky úřadu a Knihovny Jiřího Mahena.



                                                                    63         Kronika   MČ   Brno-Kníničky 2019  

Mistrovství České republiky Dry Tool Cup Brno
 Již  druhý  ročník  drytoolingového  lezení  na  obtížnost se  konal

30. listopadu na „Hitlerově pilíři“ nedokončené německé dálnice.  Loni zde
proběhl první ročník. Jedná se o poměrně mladou lezeckou disciplínu, kdy
závodníci  k  postupu  využívají  cepíny  a  speciální  mačky.  Drytoolingový
závod byl obnoven po několikaleté přestávce.

Závod  u  nás  byl zároveň  jedním  ze  série  čtyř  závodů  Evropského
poháru v ledolezení a nominačním závodem pro IWC 2019/2020. Do Kníniček
se sjeli účastníci ze 14 zemí světa, zejména z České a Slovenské Republiky,
Slovinska,  Švýcarska  a  Francie,  celkem  16  žen  a  47  mužů.  Z českých
reprezentantů se do finále neprobojoval nikdo, nejlépe se umístili Švýcaři a
Francouzi.  Pro  závodníky  bylo  připraveno  pět  kvalifikačních  cest  a  velké
finále, přičemž cesty byly stavěny tak, aby si zalezli i začínající lezci. 

V  rámci  příprav  na  tuto  akci  došlo  ke  zpevnění  přístupové  cesty
k pilíři.  Většina  lezeckých  cest  byla  přestavěna  a  nyní  jsou  k  dispozici
veřejnosti.  Generálním  partnerem  a  organizátorem  akce  byl  Horolezecký
oddíl Lokomotiva Brno. Jedním z partnerů byla i městská část Brno-Kníničky.
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Klub seniorů v roce 2019
Program Klubu seniorů Brno-Kníničky byl  celý rok opravdu pestrý.

Naši  senioři  navštívili  šest  divadelních  představení  v  Městském  divadle,
v Národním divadle Brno i v Semilasse a čtyři filmová představení v Lucerně.
Navštívili také 5 výstav s tématy Krása orchidejí, Doma u Janáčků, Titanic,
Tajemná Indonésie a Poklad Inků.  

Podívali  se  do  vily  Stiassni  a  Tugendhat.  Užili  si  výlet  do  zámku
v Lysicích,  kde  zrovna  probíhala  výstava  květinových  aranžmá.  Paní
knihovnice Pelánová z naší pobočky Knihovny Jiřího Mahena zorganizovala
pro  seniory  dvě  vycházky  historickým  Brnem  s  úžasným  výkladem  její
sestry, paní PhDr. Hockeové.
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V prosinci přišly seniorům zazpívat děti z naší mateřské školy a tímto
vystoupením umocnily atmosféru blížících se vánočních svátků. 

„To všechno, stejně jako cvičení pro seniory v místní tělocvičně, je pro nás dostupné
díky  finanční  podpoře  MÚ  Brno-Kníničky.  Moc  si  toho  vážíme  a  děkujeme“,
podotýká vedoucí klubu, paní Mgr. Danuše Dundáčková.
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TOM Rokytná 409
Závěr roku byl pro náš oddíl  poněkud hektický. Kromě podzimních

prázdnin, které jsme strávili v Jeseníkách, jsme připravili výstavu k 50 letům
našeho oddílu.  Výstava se vydařila a sešlo se opravdu hodně návštěvníků
z řad bývalých i současných členů a přátel oddílu.

Také jsme pomáhali na akci k obnově lesa. Akce se zúčastnily téměř
všechny děti a přišli i někteří rodiče. Během dopoledne jsme zasadili přes 200
sazenic dubů a lip. Na výstavišti v rámci akce Sport life jsme prezentovali
turistické závody.  Připravili  jsme Strašidýlkovou cestu a pro oddílové děti
Mikulášskou. A teď už nás čekají jen zábavné akce.

Rok  zakončíme  tradiční  hrou  černé  schránky.  Nový  rok  zahájíme
tradičním výšlapem na Babí lom.

Přejeme Vám spoustu krásných cest v novém roce.

Tom Rokytná 409 Brno
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Kníničský advent
Kníničský advent  je  kulturní  akcí,
která  v  širokém  okolí  nemá
obdoby.   Všichni ti, kteří se na akci
podílejí, si zaslouží nejen obrovské
poděkování, ale i poklonu za to, že
ve  svém  volném  čase  dělají  zcela
zadarmo něco pro ostatní a ještě to
dělají rádi. Letos jsem měl možnost
strávit  poměrně  dost  času
s výborným, pro mne překvapivým
vypravěčem,  Václavem  Upírem
Krejčím. Říkal mi, že vůbec nevěděl
o nějakých Kníničkách, ale když si

povídal se svou dcerou o tom, kam jede  o víkendu se svou show, tak se od ní
dozvěděl,  že  její  dvě kamarádky  jedou  s  celými  rodinami  do  Kníniček,
protože  náš  Kníničský  advent  s  čertovskou  jízdou  je  prý  vyhlášený  už  i
v Praze. Milí dobrovolníci, takovou děláte Kníničkám reputaci.
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Najednou to  nejsou jen  Kníničky,  které  byly  kdysi  zatopeny,  a  které  jsou
spojeny s blokováním dopravy a vstupu do ZOO, ale jsou to  Kníničky, ve
kterých se koná úžasná a originální akce s pestrým programem.

Jsou  to  kouzelné  dílničky  pod  dirigentskou  taktovku  Lenky  Ištvanové.
Nedokážu pochopit, jak Lenka může celý rok nakupovat desetitisíce různých
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předmětů, kterým dá na závěr řád. Děti si pak mohou vyrobit a domů odnést
nádherné ozdoby a  dárky pro rodiče.  A to  nemluvím o čase,  který  stráví
s výrobou čepiček, prkýnek, hvězdiček a dalších polotovarů, ale ona prostě
taková je.  Obětavější  ženskou by člověk nenašel.  A k tomu všemu si  ještě
najde  takřka  40  dobrovolnic  a  dobrovolníků,  kteří  ji  se  vším  sehraně
pomohou. Klobouk dolů.

Nikdy nelze přesně odhadnout počet dětí,  které na dílničky přijdou.
V průběhu  dílniček  se  začínají   připravovat  první  prodejci  na  adventní
jarmark. Jako vždy jste si mohli koupit výborné uzeniny od pana Žabčíka,
perníčky, věnce a rukodělné výrobky.

Letošní novinkou, která slavila velký úspěch, byly palačinky. U stánků
s  pitím  stáli  tradičně  členové  rodin  Keprtů  a  Ištvanů,  aby  Vás  žíznivé
zásobovali  výborným  svařákem,  medovinou,  dětským  punčem  a  čajem.
Oblíbenou části  programu  bývá  řezbářská  show pana Jaroslava  Pecháčka,
který letos vyřezal další sochu do už teď jedinečného Kníničského betlému.
Náš  betlém  se  stal  cílem  vycházek  občanů  z  jiných  městských  částí  a
oblíbeným objektem focení.  Pro ty, co si myslí,  že letošní druhý z králů je
liliput, říkám, není tomu tak. Jen se klaní Ježíškovi v jesličkách.

Na  řezbářskou  show  navázaly  roztomilé  děti  z  mateřské  školy
Studánka  se  svým  pásmem  písniček  nazvaným  Andělské  zpívání  pod
vedením  šikovných  paní  učitelek.  Letošní  ročník  byl  výjimečný  v  počtu
dojatých  diváků.  Děkuji  dětem,  rodičům i  samotným paním učitelkám za
neopakovatelný zážitek. 
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Následně se na pódiu objevila osvědčená značka, Janička Tesařová se svým
canisterapeutickým pejskem Jessiečkem. Společně dokázali rozesmát všechny
přítomné děti. 

Poté dětské diváky vystřídali pohodáři, kteří se zaposlouchali do písní
sehraného tria tvořícího skupinu Alfasrnec. A potom to začalo, na pódium
vystoupal známý mim Václav Upír Krejčí se svou  show a čertíkem Upčou.
Dokázali  rozesmát  nejen  děti,  ale  i  jejich  starší  doprovod.  Sám  jsem  byl
překvapen,  jaké  neskutečné  hlouposti  dokázal  vymyslet  a  mistrně  zacílit
přímo na bránice velké skupiny přihlížejících. V tento okamžik jsem musel
opustit okolí pódia a šel jsem vyhlížet čerty, takže z následujícího vystoupení
Thoma Artwaye, zpěváka s nezaměnitelným hlasem, jsem neviděl vůbec nic.
Podle reakcí diváků byl prý výborný. Rád věřím.
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Po  skončení  vystoupení  Thoma
Artwaye  prostoupil  ulice
Kníniček  dým  a  vůně  síry,  ze
kterých postupně vyjížděly vozy
doprovázené početnou skupinou
Kníničských  čertů  dirigovanou
samotným  Luciferem.  Tentokrát
už  diváci  tušili,  odkud  budou

přicházet, a tak doslova zaplnili chodníky na ulici Ondrova. V letošním roce
se čerti museli prodrat opravdu velikánskou skupinou diváků, která na ně
netrpělivě čekala v parku U Kaple i před mateřskou školou.

Na pódiu zatím netrpělivě čekal Čertinor, čertovský kontrolor z Prahy.
Ten postavil do latĕ i samotného Lucifera s jeho početnou skupinou čertů.
Naštěstí  do toho pekelného řádění  zasáhl  samotný Mikuláš  s  roztomilými
andílky,  kteří  dětem  rozdali  Mikulášskou  nadílku.  Tedy  s  podmínkou
Luciferovou a to jen výměnou za Luciferův dukát. Doufám, že všechny děti
odcházely domů spokojené a s nezapomenutelným zážitkem.
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Pokud se tohle podařilo, potom můžeme být šťastní i my, organizátoři
a pořadatelé celé akce, protože to byl náš primární cíl.

A ještě  jedna věc,  v  Kníničkách se  najde  pár  lidí,  kteří  tuto  událost
kritizují a přijímají z doslechu, kolik tato akce stála peněz a možná se jim i
kvůli tomu špatně usíná. 
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K tomu mohu říct  jen  jednu věc.  Když jsem asi  před osmi lety  přišel  do
Kníniček,  byly  Kníničky  rozděleny  silnou  čarou  na  obyvatele  starých
Kníniček a ty, co se přistěhovali do nových částí Kníniček. Obě tyto skupiny
se  neměly  moc  v  lásce.  Kníničský  advent  spojil  skupinu  skoro  100
dobrovolníků namíchaných z nových i starých Kníniček.

Pokud  k tomu  přičteme  rodiny  těchto  lidí,  je  to  skoro  polovina  obyvatel
Kníniček.  Tito  lidé  se  spojili  a  tahají  za  jeden  provaz… Kníničský advent
dokázal  smazat  tu  tlustou  čáru,  která  oddělovala
obyvatele  nových  a  starých  Kníniček.  A  to  je  věc
penězi  nevyčíslitelná.  Díky  za  to,  že  se  tohle
podařilo,  protože  to  v budoucnu  pomůže  celým
Kníničkám. Ještě jednou děkuji  všem pořadatelům,
jejich rodinám, účinkujícím, sponzorům, divákům a
hlavně dětem, pro které to vlastně všechno děláme.

Volně  převzato  z  článku  Kníničského
zpravodaje, který za všechny pořadatele napsal

Ing. Lukáš Bezděk 
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Vážení Kníničstí, 

o tom tedy byl rok 2019.  Závěrem připojuji jen poslední tři zprávy. 

 Ze zdravotních a časových důvodů odstoupila z funkce místostarostky
paní Ing. Hana Juránková. Místostarostkou byla od podzimu roku 2014
do 16. prosince 2019. Děkujeme za vykonanou práci.

 Vánoční koledy jsme letos zpívali ve čtvrteční podvečer 19. prosince.
Netradiční byla nejen doba, ale i místo konání. Pořadatelé Bambuřiči,
hudební  uskupení  z  Kníniček  a  Jinačovic,  přestěhovali  tuto  milou
sousedskou akci do interiéru cukrárny Aničky.

 Na silvestra jsme  se  rozloučili  se  starým  rokem na  parkovišti  před
cukrárnou. Po skončení každoročního ohňostroje si sousedé popřáli vše
krásné a dobré v nadcházejícím novém roce 2020.

Vaše kronikářka Ing. Irena Bubeníková
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