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KROUŽEK ČTVEREČEK
VÝUKOVÁ VČELNICE 
BRNO-KNÍNIČKY
Vážení čtenáři, 
na Vašich procházkách ne- 
bo cestou od nás na Soko-
lák jste si jistě všimli oplo-
cené a hezky upravené plo-
chy, označené jako VČELNICE. 
To znamená, že na této ploše jsou umístěná 
včelařská zařízení – především úly se včela-
mi, včelařská pracovna, včelařská zahrádka 
a ohniště pro přátelské posezení. Včelaři 
mysleli i na své spoluobčany a procházející 
turisty a proto vedle areálu zbudovali sice 
jednoduché, ale příjemné odpočívadlo. 
Ještě na přelomu století tu byla opuštěná  
a zanedbaná parcela, která byla kdysi budo-
vána jako vodárenské zařízení. Výukovou 
včelnici pro potřeby začínajících včelařů z ní 
svépomocí vybudovali a stále ještě budují 
včelaři včelařské organizace Brno-Žabovře-
sky. Podle čtvercového půdorysu pozemku 
dostala včelnice svůj druhý název, „čtvere-
ček“. Je patrný i ve znaku. V kruhu, symbolu 
kroužků, které se zde konají, je umístěn 
čtvereček ze včelích buněk. V něm dominu-
je nám dobře známý symbol včelky. 
Včelnici má na starosti pan Ing. Antonín 
Pavlíček, který je současně i vedoucím dvou 
včelařských kroužků. Mimochodem – děti  
i včelaři mu říkají DĚDA VČELAŘ. 

taková, že medy ze supermarketů zdaleka 
nejsou to, co by měly být. Bývají z různých 
zemí, ponejvíce z Číny nebo z Jižní Ameriky. 
Pokud se dovezený med u nás obohatí alespoň 
částečně českým medem, pak jsou obchodní-
ci schopní vydávat ho za český med. Takto 
upravené namíchané medy mohou obsahovat 
i různé příměsi, které našemu zdraví zrovna 
neprospívají. A někdy jsou zde i antibiotika  
a to už je opravdu špatné. Ostatně, možná  
jste slyšeli o tom, co bylo v medu, který byl 
prodáván českou firmou pod obchodním ná-
zvem „Dědečkův med“. To hovoří již samo za 
sebe. Osobně si myslím, že tak jako má člověk 
svého lékaře, měl by mít i svého včelaře. Ale  
i u toho by se měl přesvědčit především o tom, 
zda má svoje včely, v jakých podmínkách tyto 
včely chová a jaké jsou hygienické podmínky 
při práci s medem. Med velice snadno nabírá 
pachy okolí a proto stáčírna třeba v garáži je 
pro mě nepřípustná. Důvěřuj, ale prověřuj :-)

Velmi oceňuji, že ke včelaření vedete 
nejen děti, ale i dospělé
Včelařské koužky máme dva – na ZŠ Vejrosto-
va a na ZŠ v Žebětíně. V kroužcích máme děti 
většinou až od čtvrté třídy. Povídáme si o vče-
lách, hrajeme si a mlsáme, ale také se připra-
vujeme na včelařské soutěže. Pro děti pořádá-
me i různé zájezdy. Minulou neděli jsme se 
zúčastnili Dne otevřených dveří na naší přední 
včelařské škole v Nasavrkách. Tyto činnosti 
zajišťujeme prostřednictvím naší ZO Brno- 
Žabovřesky, kde jsou sdruženi včelaři z Kníni-
ček, Bystrce, Komína, Žebětína a Jundrova. 
V Žebětíně budujeme druhou včelnici. Ta bude 
výhradně pro potřeby včelařských kroužků. 

Na „čtverečku“ vyučujete dospělé
Ano, včelnice Kníničky slouží praktické výuce 
dětí z včelařského kroužku při ZŠ Vejrostova 
jen zčásti. Především se tu věnujeme výuce 
dospělých začínajících včelařů, kterým za  
symbolický roční poplatek poskytujeme úly, 
včelstva, včelařské zařízení a zázemí včelnice. 
Největším přínosem je pro ně vedení zkušených 
včelařů. Je to naše služba lidem, ať už formou 
zprostředkování krásného koníčku nebo i for-
mou výsledného produktu, odměnou skuteč- 
ně medovou. Mezi začínajícími včelaři je  
i Váš pan starosta, který se dělí s kolegou  
o práci na jednom společném úlu. Těší mě to. 

Při návštěvě včelnice jsme položili panu 
Pavlíčkovi pár otázek:
Pane inženýre, jste absolventem brněn-
ské Vysoké školy zemědělské, dnešní 
Mendelovy univerzity. Začal jste včelařit 
během studia?

Ne, začal jsem až před odchodem do penze. 
Hledal jsem účelné využití času, při kterém bych 
byl hodně v přírodě a na čerstvém vzduchu  
a měl možnost ještě trochu pracovat i s mla-
dými lidmi, po kterých by se mi jako vyslouži-
lému učiteli dost stýskalo. Lákal mě i zdroj 
opravdu kvalitního medu pro moji rodinu  
a mé blízké známé. Skutečnost je bohužel  

Včelaři Výměna včelí matky, matka je označena bílou 
skvrnou
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Kolik času na včelaření potřebujeme?
To je otázka pro profesionální včelaře, my 
zájmoví včelaři jsme tady, protože tu chceme 
být. Mezi prací si sedneme a díváme se na 
včelky, jak přilétají a odlétají. Práce kolem včel 
je celý rok. Sezóna začíná v podstatě již v led-
nu, kdy včelí matky začínají klást. Největší 
kontakt se včelami máme od března do čer-
vence, v červenci je poslední stáčení medu.  
V květnu a červnu bych já osobně na dovole-
nou neodjel. Na podzim včely přikrmujeme, 
věnujeme se léčení včel, opravám, připravu- 
jeme rámečky a spoustu dalších věcí. V přízni-
vém roce můžete mít třeba 30 a mimořádně  
i 80 kg z jednoho úlu, v tom letošním, kdy nám 
mrazíky zničily květy meruněk, akátu a dalších 
plodin, to bylo na jižní Moravě většinou tak 
okolo 12 kg a někde dokonce ještě méně – tře-
ba jen 3–5 kg. Na včelách zájmový včelař ne-
zbohatne. 

Přesto je to nádherná práce i zábava, a já 
tímto srdečně zvu opravdové zájemce. Moje 
e-mailová adresa je deda.vcelar@gmail.com.
Máte-li zájem dozvědět se o včelách, včelaření 
a včelích produktech ještě víc, přijďte na před-
nášku. Uspořádám ji tak jako v předešlých 
letech v zimním období.

Pane inženýre, děkujeme za rozhovor, děku-
jeme Vám a Vaším kolegům za Vaši práci pro 
lidi i pro včely. Přejeme všem hodně elánu, 
radosti a úrodu radostnější než tu letošní.

Ing. Antonín Pavlíček
Ing. Irena Bubeníková

Zázemí včelnice

Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná po případných 
úpravách přijetím pravidelných usnesení, jako je schválení usnese-
ní a zápis z minulého zasedání a programu právě probíhajícího za-
sedání.

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 6. 6. 2016

Návrhy, připomínky a podněty občanů
Pan Strážnický informoval zastupitele o vzpomínce na hrázného 
Šikuly, o úpravě držáku na vlajku a celkově o údržbě pomníku U Lva. 

Závěrečný účet a účetní závěrka městské části Brno-Kníničky 
za rok 2015
Bylo schváleno celoroční hospodaření a finanční vypořádání měst-
ské části Brno-Kníničky za rok 2015 včetně zprávy nezávislého audi-
tora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2015 
bez výhrad a účetní závěrka městské části Brno-Kníničky za rok 2015 
dle protokolu.

Výměna pouličních lamp na ulici U Luhu
Zastupitelé nesouhlasili s výměnou 12 ks horních krytů stávajících 
kulových lamp na ulici Hluboček a U Luhu za klasická svítidla, a také 
neschválili výměnu 1 ks lampy na ulici Hluboček, před domem ža-
datele p. Škapy. 

Doplnění mobiliáře v parku U Lva 
Odsouhlaseno bylo doplnění mobiliáře v parku U Lva. 

Vyjádření k převodu části lesního pozemku p. č. 983/13 v k. ú. 
Kníničky a 68 lesních pozemků pod rekreačními objekty
Zastupitelé nesouhlasili s prodejem ani směnou lesního pozemku 
p. č. 983/13 v k. ú. Kníničky a 68 lesních pozemků pod rekreačními 
objekty.

Vyjádření ke stavbě „Brno-Kníničky, příp. NN, Vodstrčil“ a uzavře-
ní Smlouvy na zřízení věcného břemene
Přijato bylo kladné stanovisko.

Vyjádření ke stavbě „Sklad zahradního nářadí + oplocení, ulice 
Hrázní, k. ú. Kníničky, p. č. 745/9“
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Brno-Kníničky, 
Neptun, st. úprava NN“
Vyjádření ke stavbě „Brno-Kníničky, přeložka VN, Maximus, 
rekonstrukce TS8091“
Zastupitelstvo nemělo námitek k těmto záměrům. 

Stanovisko k územnímu řízení „UPC-Brno-Kníničky“
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se stavbou 
podzemního kabelového vedení komunikační sítě UPC Česká repub-
lika a.s. v Brně Kníničkách za podmínek: 
1) Přechody vozovek na všech ulicích budou realizovány bezvýko-
povou technologií. Veškeré dotčené chodníky budou celoplošně 
předlážděny dle požadavku BKOM, a.s. V ulicích K lesu, K Bukovinám, 
U Památníku vede trasa ve vozovce, která bude předlážděna  
celoplošně dle požadavku BKOM, a.s. 
2) Do realizovaného výkopu bude uložena bezplatně chránička 
(chránička bude pořízena na náklady MČ) pro optickou kabeláž, 
která bude ve vlastnictví MČ, tak aby mohla být v budoucnosti tato 
síť pronajata případně další společnosti.

Návrh zadání vyhledávací studie pro trasu silniční obchvat 
městské části Brno-Kníničky
RNDr. Petr Firbas představil možnost obchvatu nad Kníničkami 
směrem na Královo Pole přes Medlánecké letiště a napojení na ulici 
Purkyňovu propojenou mimoúrovňovým křížením s ulicí Hradeckou. 
Ing. Kateřina Lišková řešila, pro koho bude obchvat určen, když 
vyústění v Králově Poli těsně sousedí s již stávající ulicí Hradeckou, 

STRUČNÝ PŘEHLED PRŮBĚHŮ ZASEDÁNÍ A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY KONANÝCH V ČERVNU A SRPNU 2016
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spojující centrum města Brna s městem Kuřim. Bylo sděleno, že se 
jedná o potřebné odlehčení ulice Ondrovy zatížené tranzitní dopra-
vou, tj. vozidly, která Kníničkami pouze projíždí. Zřejmě se z velké 
části jedná o osoby bydlící v oblasti severně od Kníniček, které  
dojíždějí do Brna za prací. Obchvat může pomoci nejen Kníničkám, 
ale i této tranzitní dopravě, protože hlavní pracovní příležitosti  
v Brně nejsou ani v Kníničkách, Bystrci, Komíně či Jundrově, ale  
v centrální, jižní a východní oblasti Brna. 
Zastupitelstvo schválilo záměr pořídit vyhledávací studii trasy sil-
ničního obchvatu Městské části Brno-Kníničky, schválilo předložené 
zadání vyhledávací studie a zplnomocňuje starostu připravit a po-
depsat smlouvu na zpracování studie s autorizovaným dopravním 
projektantem. 

Připomínky městské části Brno-Kníničky k Návrhu ZÚR JMK 
Zastupitelstvo souhlasí s připojenými návrhy dopisu Krajskému 
úřadu JMK a jeho odeslání v kopii náměstku primátora pro oblast 
rozvoje města.

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 15. 8. 2016

Revokace usnesení č. 20/16/2016
Schválení smlouvy o dílo na pořízení územní studie v lokalitě 
Dolní Louky
Z důvodu neuzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér Habina 
s.r.o. bylo nutné revokovat usnesení na jehož základě byla tato spo-
lečnost vybrána a byla schválena smlouva o dílo na zpracování „Ideo-
vé studie na využití území v prostoru mezi ulicemi Ondrova, Dolní 
Louky, Přehradní a řekou Svratkou (včetně plochy bývalého areálu 
VUT)“ se společností SWORTI, s.r.o. 

Schválení darovací smlouvy s DPMB a.s.
Odsouhlaseno bylo schválení uzavření darovací smlouvy na předá-
ní domovního vedení NN (HDV) pro konečnou stanici autobusů  
v Kníničkách ul. U luhu společnosti DPMB, a.s.

Žádost o svěření pozemků v lokalitě Dolní Louky
Zastupitelstvo souhlasí se svěřením pozemků parc. č. 307/6, 309/3, 
310/24, 3064, 3067, 3735/2, 3777/2, 3780, 3783, 3784 vše k.ú. Knínič-
ky ve vlastnictví statutárního města Brna do správy městské části 
Brno-Kníničky.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva
Vzhledem k rozsáhlosti této části jednání zájemce o podrobné in-
formace odkazuji na Zápis ze zasedání na www.kníničky.eu

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 15. 8. 2016

Návrhy, připomínky a podněty občanů
Pan Strážnický informoval o uzavřené cestě k pláži U Lva, kterou 
Povodí Moravy oplotilo před cca 2 lety a nemožnosti se dostat  
s kočárkem na tuto pláž po stávajících schodech.

Informace o přípravě novostavby restaurace Hříbek
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje převzetí finální verze 
architektonické studie restaurace Hříbek a schvaluje pokračování 
projektu přípravou projektové dokumentace pro územní řízení 
včetně zapracování případných úprav ze strany MČ dle smlouvy  
o dílo.

Revokace usnesení č.18/16/2016 – Stanovisko k územnímu říze-
ní „UPC Brno-Kníničky“
Revokováno bylo usnesení č. 18/16/2016, které bylo přijato na ZMČ 
VII/16 konaného dne 06.06.2016 pod bodem č. 21.

A následně přijímá nové usnesení:
Souhlas se stavbou podzemního kabelového vedení komunikační 
sítě UPC Česká republika a.s. v Brně Kníničkách za podmínek: 
1) V místech přechodů vozovek na všech ulicích upřednostnit bez-
výkopovou technologii.
2) Do realizovaného výkopu bude uložena bezplatně chránička 
(chránička bude pořízena na náklady MČ) pro optickou kabeláž, 
která bude ve vlastnictví MČ, tak aby mohla být v budoucnosti tato 
síť pronajata případně další společnosti.

Výběr varianty přístavby tělocvičny 
Byla stanovena podoba přístavby tělocvičny do ulice K Bukovinám. 
Bude provedeno výběrové řízení na projektanta pro přípravu doku-
mentace pro územní a stavební řízení na přístavbu tělocvičny  
a stavební úpravy tělocvičny (podlahy, obložení, topení, vzducho-
technika...). 

Informace o opravě objektu umístěného vedle garáže MČ Brno- 
-Kníničky u řeky
Bude provedeno výběrové řízení na projektanta pro přípravu doku-
mentace pro územní a stavební řízení na rekonstrukci části dotče-
ného objektu. 

Rozpočtový výhled městské části Brno-Kníničky na období 
2018–2022
Tento výhled byl schválen.

Žádost o finanční dar
Finanční dar Českému svazu včelařů, o.s. nebyl schválen. 

Udělení souhlasu s umístěním telekomunikačního zařízení  
k územnímu řízení „Optické propojení Dial Telecom, a.s., 2016 
– napojení vysílače GSM Brno-Kníničky“
Zastupitelé nesouhlasí s umístěním optické trasy pro napojení vy-
sílače GSM Brno-Kníničky z důvodu nevhodně umístěného vysílače 
a požaduje jeho odsunutí mimo dohled obydlené části Kníniček. MČ 
nesouhlasí s vedením trasy přes Dolní louky, neboť je to v rozporu 
s koordinací trasování kabelů ostatních staveb.

Zajištění vyjádření – souhlasu s akcí „Prodloužení STL plyno-
vodu + 2 přípojky, prodloužení veřejné kanalizační stoky splaš-
kové + 2 přípojky“
Z důvodu nejasnosti k jakému objektu mají být provedeny přípojky 
nebyl vydán souhlas. Zastupitelé s k tomuto bodu vrátí po předlo-
žení přídlušné dokumentace.

Schválení opravy štěpkovače a převod dodávky Ford Tranzit
Oprava i převod byl schválen.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva
V tomto bodu bylo projednáno:
– stav přípravy opravy travnaté plochy na Dolních loukách – v sou-
časné době prováděcí firma zpracovává nabídku pro opravu povrchu
– realizace přechodu na křižovatce Ondrova – K lesu – je vydáno 
územní rozhodnutí a čeká se na stavební povolení, které by mělo 
být vydáno Odborem dopravy MMB do konce září 2016. Následná 
realizace přechodu proběhne nejpozději na jaře 2017.
Bude podána žádost na Odbor dopravy o snížení tonáže na průjezd 
vozidel na ulici Ondrova na 10 tun. 

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

Ing. Hana Juránková, místostarostka
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JMÉNA ULIC – REKREAČNÍ
Vážení občané, náš seriál „Jména ulic“ pokračuje svým třetím 
dílem. Po ulici Ondrová a Šikulová se zastavme u názvu ulice 
Rekreační, dlouhé ulice táhnoucí se od ulice Ondrova až k ulici 
Hrázní. 
Rekreační získala své jméno 28. prosince roku 1960. Jedná se o obecný 
název podle směru ulice k rozsáhlé rekreační oblasti přehrady.
Nádherná okolní příroda tvořená z větší části Podkomorskými lesy, 
láká k rekreaci tisíce turistů i cyklistů. V zimě se zamrzlá vodní plocha 
stává vyhledávaným místem pro bruslení a běhy na lyžích. Břehy jsou 
zde velmi rozmanité, od louček plážového charakteru až po nepří-
stupné skalnaté srázy. Plavba lodí na přehradě se provozuje více než 
70 let. K atrakcím patří brněnská zoologická zahrada a hrad Veveří. 
Hrad letos vysoce překoná zhruba sedmdesátitisícový počet návštěv-
níků z minulých let. Přehrada je i významnou oblastí sportu, na  
Sokolském koupališti se nachází středisko plážového volejbalu, pod 
Kozí horkou najdete areál Lodní sporty, v prostoru mezi přístavem 
Bystrc a přehradní hrází jsou postaveny loděnice Jachtklubu Brno.
Mezi nejvýznamnější akce patří každoroční přehlídky ohňostrojů, po-
řádané v rámci festivalu Ignis Brunensis na přelomu května a června. 
Velkým problémem letní rekreace jsou sinice. Jejich množství po-
sledních 30 roků, až do roku 2008, rekordně narůstalo. V 80. letech 
se s koupáním přestávalo přibližně v první polovině srpna, po roce 
2000 již v druhé polovině června. Začala se hledat řešení, jak kvalitu 
vody zlepšit.

•  Od roku 2007 byl na břehy odpuštěné přehrady několikrát letec-
ky aplikován vápenný hydrát. Vápno mineralizovalo živiny obsa-
žené v půdě a tím je částečně znepřístupnilo jako potravu pro sinice. 

•  Koncem června roku 2009 došlo k řízenému odpuštění Brněn-
ské přehrady o 10 metrů vodního sloupce, čímž se odkryla 
běžně zatopená plocha velikosti přibližně 130 ha. Tato plocha měla 
být částečně zbavena sedimentů (živin pro sinice). 

•  Do jara 2010 provedla brněnská firma IMOS odstranění odpadků, 
naplavenin a náletových rostlin a v druhé polovině března necha-
la přehradu opět napustit. 

•  IMOS zahájila i testovací provoz dvaceti aeračních (provzduš-
ňovacích) věží, které měly okysličováním vody růst sinic zpoma-
lit. Brzy se ukázalo, že výkon těchto věží není dostatečný. 

•  Do vody byl proto v horní části přehrady navíc přidáván roztok 
síranu železitého, který má schopnost srážet fosfor – hlavní živi-
nu pro sinice. 

•  Úprava rybí osádky. Některé druhy ryb (např. cejni, cejnci nebo 
plotice) vyhledávají potravu přerýváním dna. Jelikož touto činnos-
tí dochází k uvolňování fosforu z usazenin na dně přehrady, bylo 
přibližně 3000 kg těchto ryb odloveno a převezeno do jiných rybář-
ských revírů. Do přehrady naopak rybářský svaz postupně vysadil 
4800 kusů štik a 2500 kusů candáta. Vyvážení poměru mezi bílou  
a dravou rybou by mělo mít částečný podíl na ozdravení vody.

•  V roce 2011 byly aerační věže přemístěny blíže k hladině a tím 
zvýšena jejich účinnost. 

Následující tabulka ukazuje maximální naměřené hodnoty 
počtu buněk sinic na 1 ml vody v letech 2006–2014.
 
Hygienický limit pro pobyt ve vodě je 100 000 buněk. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
35 000 000 38 000 000 42 000 000 5 500 000 120 000 25 000 29 000 16 000

V letech 2012–2015 byla kvalita vody opět velmi dobrá. Zásluhu 
na tom mělo především zvýšené přidávání síranu železitého do vody 
během letní sezóny a částečně i výkon provzdušňovacích věží.  
V přehradě se po mnoha letech znovu objevili raci, což je důkazem, 
že voda je opravdu čistá (malí ráčci byli objeveni v trávícím ústrojí 
některých dravých ryb).

První etapa čištění (za 144 milionů korun) skončila v roce 2012. 
Ve druhé etapě (2013–2017) je hlavním úkolem zajistit stejnou 
kvalitu vody jako v posledních letech. Tato etapa je již financována 
pouze ze zdrojů Povodí Moravy, Jihomoravského
kraje a města Brna (celkové náklady činí devět až deset milionů 
korun ročně). 
Nemá smysl řešit nějaký problém, jestliže není zcela odstraněna jeho 
příčina. Dle propočtu odborníků stále přitéká do Brněnské přehrady 
asi 34 tun fosforu ročně, z čehož více než 70% má původ na po-
sledních třinácti kilometrech řeky. Neškodný síran železitý ale fosfor 
vysráží a hlavní živina pro sinice se tak do přehrady dostane jen  
v minimálním množství. Mnoho obcí v okolí řeky Svratky nemá  
u svých čističek zařízení k odstraňování fosforu. Ve spodní části 
přehrady, kde se nachází největší množství rekreačních staveb, není 
dobudována kanalizace. Velké množství sinic je také do přehrady 
splaveno z okolních rybníků. Jejich stojatá a prohřátá voda slouží 
sinicím jako ideální líheň. 

Proto se realizují další opatření: 
•  V roce 2015 dokončilo Povodí Moravy, s.p. stavbu sedimentační 

nádrže na vodním toku Kuřimka. Nádrž slouží jako trvalý prostor 
pro sedimentaci splavenin z povodí Kuřimky a braní tak jejich 
vniknutí do Brněnské přehrady. Vodohospodáři sedimenty z ná-
drže pravidelně odtěžují. Součástí nádrže, která leží mezi Vever-
skou Bítýškou a Chudčicemi, je i několik ostrůvků. Ty slouží jako 
přírodní stanoviště pro vodní živočichy. Ostrovy jsou osázeny keři, 
vhodnými i pro zahnízdění ptactva. 

•  Aby nedošlo ke komplikaci provozu lodní dopravy v plavební se-
zoně 2016, přistoupilo Povodí Moravy k odtěžení přibižně 1500 
m3 nánosů ze dna brněnské přehrady v lokalitě obratiště ve Ve-
verské Bítýšce. Předcházející těžení nánosů v této lokalitě bylo 
realizováno v roce 2010. 

•  Povodí Moravy zrevitalizovalo rybník Malý hradní.
•  V okolí Nových Dvorů a Prádelny vzniknou tři maloplošné nádrže, 

i z nich dojde k pravidelnému odtěžování sedimentů. 

Věříme, že si rekreaci na přehradě užijeme i s letním koupáním. 

Úřad městské části Brno-Kníničky

Zdroje: Brněnské ulice, http://www.brnenskaprehrada.cz/p_dnes.
html, http://www.pmo.cz/cz/projekty
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PODZIMNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
5. listopadu se bude konat další „Vítání občánků“. 
Nyní již máme nahlášených 12 nově narozených kníničských dětí, 
které budou přivítány. Prosím rodiče, kteří mají zájem o vítání  
a zatím se nenahlásili,  aby tak učinili co nejdříve. 
Stačí poslat e-mail se jménem dítěte a kontaktem na rodiče na email 
starosta@brno-kninicky.cz. Předem děkuji.

Martin Žák, starosta
 

Před rokem jsme strávili příjemný podvečer plný vzpomínání 
a povídání o Kníničkách. Po dvou hodinách zůstala ještě spous-
ta fotografií neprohlédnutých, podařilo se získat informace  
o historii vzniku současného katastrálního území Kníničky  
a v letošním roce si připomínáme 610 let naší obce.

ÚMČ Kníničky si dovoluje Vás tímto pozvat na

POSEZENÍ  
NAD STAROU FOTOGRAFIÍ II
konané v sobotu 26. 11. 2016 od 17.00 hod

v tělocvičně v Kníničkách

Doufám, že nás čeká opět milý, spolu strávený čas. 
Pokud někdo vlastní ještě nepublikované snímky nebo dokla-
dy ze života Kníniček a souhlasí se zveřejněním, zapůjčte je 
prosím k naskenování do 15. 11. 2016 na Úřad městské části 
Brno-Kníničky.

 ÚMČ Kníničky

Přijďte si popáté pinknout

PÁTÝ BADMINTON KNÍNIČKY OPEN
Pod záštitou MČ Brno – Kníničky.

Dne 29. 10. 2016 se bude konat již  
5. turnaj v badmintonu ve smíšené čtyřhře

Turnaj bude probíhat v tělocvičně v Kníničkách.
Termín přihlášení – do 27. 10. 2016
Registrace – 29. 10. 2016 v 8.30 hodin na místě 

Kontaktní osoba – Hana Juránková, 776 099 619

Přihlášky s kontaktem na Vás posílejte na mail adresu: 
hanajuranek@volny.cz, nebo do poštovní schránky – Juránkovi, 
K Bukovinám 17, Kníničky.

SENIORKLUB SE ROZJEL…
Vážení a milí senioři,
budeme se scházet každý první čtvrtek v měsíci v 10 hodin v „krčku“, 
v tomto roce tedy 3. listopadu a 1. prosince.
Na další akci v měsíci se vždy domluvíme operativně podle zájmu. 
Díky finanční podpoře úřadu naší městské části pojedeme v říjnu 
turistickým minibusem poznávat Brno. Okružní jízda potrvá i se 
zastávkami dvě hodiny. Mimo jiné navštívíme s průvodcem zahrady 
čtyř slavných brněnských vil, Löw-Beer, Tugendhat, Jurkovičovu  
a Stiassni. Vyhlídkovou jízdu zakončíme na Špilberku, kde se poko-
cháme výhledem na Brno. 
V listopadu a v prosinci, opět díky finanční podpoře našeho úřadu, 
navštívíme divadlo Reduta a Janáčkovo divadlo. Zaposloucháme se 
do tónů opery Bratránek z Batávie a shlédneme balet Louskáček.
Příslib finanční podpory i v novém roce je velmi milý a konkrétní 
projev uznání vůči nám seniorům. Děkujeme. 
Budu velmi ráda, pokud naše stávající řady rozšíří noví členové. 
Těším se na Vás všechny, na viděnou v „krčku“.

Danuše Dundáčková
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CO NOVÉHO 
VE STUDÁNCE?
V červnu ukončilo docházku v MŠ Studánka 
24 předškoláků a 2 děti, které nastoupily do 
MŠ v místě svého bydliště. Našim bývalým 
„žabkám“ a“ beruškám“ přejeme v 1. třídě 
hodně úspěchů. A protože nám bylo po nich 
smutno, uspořádaly jsme přátelské setkání, 
které se uskutečnilo v pondělí 10. října od 
15.00 ve třídě Žabek. 
Volná místa po našich předškolácích byla 
zaplněna stejným počtem nových dětí.  
Přijaty byly všechny děti z Kníniček, které 
splňovaly kritéria přijímacího řízení. V letoš-
ním školním roce máme opět plnou kapa- 
citu MŠ – 66 dětí, z toho 25 předškoláků,  
13 dětí středního věku, 25 dětí tříletých  
a 3 děti dvouleté.
Koncepce MŠ – ve výchovně vzdělávací 
činnosti se s dětmi zaměříme opět na:
• sociální gramotnost – etickou výchovu – 
chování dětí • zdraví, bezpečnost, prevenci 
a zdravý životní styl • environmentální pů-
sobení – ekologii • přípravu na školu • este- 
tické činnosti – literární, hudební, výtvarné, 
polytechnické,...
Přednášky pro rodiče: 
V souladu s koncepcí (zaměřením MŠ) a na 
přání rodičů zajišťujeme i odborné přednáš-
ky pro rodiče a veřejnost:
19. října – ŠKOLNÍ ZRALOST – přednáška 
pro rodiče předškoláků, od 17.00 hod.
4. listopadu – PaedDr. Věra FACOVÁ –  
Ontogenetický vývoj člověka
– velmi žádaná psychologická přednáška – 
doporučeno všem rodičů !!!
20. ledna – mgr. Jiří HALDA – ŠKOLNÍ ZRA- 
LOST – sociální zralost 
– doporučeno rodičům předškoláků
únor 2016 – PhDr. Jan SVOBODA – dopo-
ručeno všem rodičům 

Závěrem bych chtěla poděkovat:
– všem rodičům za krásnou spolupráci v uplynulém školním roce
– děkuji také rodičům a přátelům Studánky za papír, kterého jsme 
v uplynulém školním roce nasbírali společně 2 800 kg. Část peněz 
(1 000 Kč) získaných ze sběru papíru posíláme na krmení adoptova-
nému klokánkovi, na přednášky pro rodiče, aktivity pro děti....
– děkujeme také za sběr víček od PET lahví – peníze za víčka jsou 
používány na rehabilitaci postižené Verunky v lázních Klimkovice

Jana Zrostová                
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ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA
S nástupem nového školního roku přichází 
zásadní legislativní změny, které v mnohém 
upravují dosavadní zvyklosti MŠ. Pro infor-
maci uvádím alespoň některé:
• Přijímání netříletých dětí – což přináší 
změnu organizace provozu a daleko větší 
adaptační problémy dětí, případně ukončo-
vání docházek dětí ve zkušební lhůtě.

Posouvají se termíny zápisů:  
• do 1. třídy 1.–30. dubna
• do MŠ 2.–16. května 

Novinkou je také přednostní umísťování dětí 
podle spádovosti ulic. U nás je to naštěstí 
jednoduché – všechny ulice v Kníničkách 
mají spádovost do naší MŠ. 
O odkladu školní docházky se rodiče musí 
rozhodnout do konce dubna.

• Zavádí se povinná předškolní docházka, 
která může probíhat různými formami,  
mj. i formou individuálního vzdělávání,  
kdy budou rodiče děti vodit do MŠ pouze  
k přezkušování znalostí

• Stáváme se i poradenským zařízením, kdy 
navrhujeme a poskytujeme podpůrná opat-
ření od 1.–5. stupně, od 3. stupně zajišťuje-
me asistentku pedagoga... / inkluze v MŠ /...

• Nadstandartní aktivity – hrazené zájmové 
kroužky nejsou součástí školních vzděláva-
cích programů, takže školy je automaticky 
neorganizují. Pokud ano, je to jejich dobrá 
vůle a dělají to nad rámec svých povinností.
Většina výše uvedeného je součástí nového 
Rámcově vzdělávacího programu, pro školy 
z toho vyplývají povinnosti aktualizovat své 
vlastní Školní řády a Školní vzdělávací pro-
gramy. 

Jana Zrostová

BEZPLATNĚ OCENÍM  
NEMOVITOST PRO POTŘEBY 

DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ.  
VOLEJTE NA TEL. 604 533 466  

NEBO PIŠTE NA  
KAREL.HYNST@RE-MAX.CZ

POPTÁVÁM DŮM/CHALUPU  
V TÉTO LOKALITĚ  

NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ.  
DĚKUJI.

TEL. 739 826 409
     

EFEKTIVNÍ I ZÁBAVNÁ VÝUKA 
NĚMČINY A ANGLIČTINY  

PRO DOSPĚLÉ I DĚTI,  
TLUMOČENÍ NĚMČINY,  

V KNÍNIČKÁCH 
U MNE NEBO U VÁS, 

CENA DOHODOU 

IRENA TEL. 777 930 693 
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V neděli 2. 10. 2016 proběhl již 9. spor-
tovní den uspořádaný městskou částí 
Brno-Kníničky. Sportovali jsme v areálu 
Dolní Louky a počasí nám přálo předpo-
vědi navzdory. Společné závodění do-
spělých a dětí bylo veselým zážitkem. 
Nejen mámy a tátové prokázali sportov-
ního ducha, ale i babičky a dědečci pro-
jevili radost z pohybu a svým elánem  
a smíchem nám byli dobrým příkladem!

Smíšené dvojice absolvovaly tři následu-
jící disciplíny: 
• kolojezdci – šikovný cyklista nebo řidič 
odrážedla + koloběžkář
• překážkáři – překážková dráha dvojic, kte-
ré se při běhu i zdolávání překážek musely 
stále držet za ruce
• klokani – skákání v pytli.
Děti se navíc utkaly v těchto disciplínách:
• ostrostřelec – střelba ze vzduchovky
• koulovrhač – hod petangovou koulí na terč
• horolezec – zdolání lezecké stěny

9. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN ANEB SPORTUJEME S DĚTMI

Disciplíny byly na čas, střelba a hod na body. 
Bašta a pití byla pro závodníky k dispozici 
po celou dobu soutěže.
V nejmladší kategorii 3–5 let zvítězili Kryš-
tof, Kuba a Kubík. Ve střední kategorii 6–9 
let Amálka, Richard a Viki. V kategorii nej-
starších 9+ zvítězili Lukáš, Julie a Adéla.
Všechny soutěžící děti obdržely diplom za 
účast a sladkou odměnu. Nezbývá, než se 
těšit na jubilejní 10. ročník příští rok.

Za zpravodajskou radu 
Irena Bubeníková
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JÓGA I PRO TŘETÍ VĚK ? 
Pokud stále označujete cvičení jógy jako „to, co cvičí moje dcera či 
vnučka“, můžete být překvapeni, jak významnou roli může hrát jóga 
v péči o vaše zdraví. Jóga pro seniory pomáhá zlepšit celkovou 
kondici a snížit příznaky vážnějších i chronických onemocnění.
Cvičení jógy pro seniory je vedeno v klidném tempu a cvičí se  
s ohledem k potřebám a fyzickému stavu každého jednotlivce.  
Je určeno nejen těm dříve narozeným, ale i lidem s fyzickým ome-
zením či větší nadváhou. V případě zdravotních potíží je důležité  
o nich informovat lektora.
Zde je stručný souhrn výhod, které jóga může přinést vašemu zdraví:
• aktivní relaxaci a příležitost protáhnout a posílit celé tělo bez 
nadměrné zátěže kloubů
• zvýšení flexibility a zlepšení celkové stability těla
• příležitost naučit se naslouchat vlastnímu tělu
• Snížení bolesti při artritidě a stavech týkajících se zánětu kloubů
Dechové praktiky v józe zlepšují pocit pohody a pomáhají elimino-
vat stres, který zhoršuje bolesti kloubů. Cílené pozice, vybrané 
kvalifikovaným instruktorem, vedou k uvědomění si vašich specific-
kých oblastí bolesti a mohou pomoci posílit klouby stejně jako 
zvýšit jejich pružnost. Cvičení jógy také snižuje vysokou hladinu 
kyseliny močové v krvi, která přispívá ke vzniku dny.
• Zlepšení zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
Lidé cvičící jógu jsou často příjemně překvapeni, že se jejich krevní 
tlak snížil již po první lekci jógy. Jakmile začnou jógu cvičit pravidel-
ně, jejich krevní tlak se většinou ustálí na nižších úrovních. Jóga však 
pomáhá i pacientům, kteří podstoupili operaci srdce k vypořádání 
se s pocity deprese, stresu a úzkosti.
Spojení mezi jógou a zdravím srdce získalo mnohá uznání v lékařské 
komunitě, takže dnes jógu mnozí lékaři doporučují mimo jiné právě 
pro zmírnění projevů srdečních chorob či jejich vymizení.

• Pomoc v případě diabetu typu 2
U diabetu typu 2 slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu, což 
obecně souvisí s životním stylem a faktory stresu. Pravidelné cviče-
ní jógy může významně snižovat hladinu stresu a také významně 
zlepšit hodnoty glukózy a cholesterolu. K tomuto efektu dochází  
z důvodu, že jóga stimuluje orgány, které regulují metabolismus.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že konkrétní jógové pozice či ásany jsou 
určeny nejen ke zlepšení pružnosti ve svalech, ale ve skutečnosti 
také „masírují“ naše vnitřní orgány, dodávají jim energii. Zkušený 
instruktor jógy vás může naučit konkrétní cviky, které přímo ovliv-
ňují správnou činnost slinivky.
Všechny tyto jógové výhody samozřejmě závisí na pravidelném 
cvičení, kdy jógu zařadíme jako součást celkového zdravého život-
ního stylu. Žádná jednotlivá pozice z jógy ani jedna celá lekce jógy 
nebude fungovat jako zázračný lék. Nicméně, jóga pro seniory může 
pomoci posílit zdraví tím, že odstraní napětí, které často vede ke 
špatným návykům, jako je přejídání, kouření i nadměrné konzuma-
ci alkoholu.
Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje zůstat 
dlouho aktivní, veselí a v pohodě. Působí antidepresivně, rozšiřuje 
možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení, zejména 
krátkodobé paměti a má vliv na kvalitní spánek.
Co si o tom myslíte Vy? Už jste vyzkoušeli cvičení pro seniory s prv-
ky jógy?
Cvičíme každé úterý ráno od 8.45–9.45 hod. v tělocvičně v Knínič-
kách. Cvičení pro Vás zcela zdarma pořádá Úřad městské části Kní-
ničky. Vezměte si pohodlné oblečení, karimatku, případně láhev  
s vodou a přidejte se k dalším aktivním seniorkám. 

Mgr. Hana Jelínková

Už minule jsme informovali, že máme Mist-
ryni republiky v kategorii nejmladší žákyně 
a nyní se můžeme pochlubit, že vlastníme  
i titul Mistryně v mezinárodním závodě. Sta-
la se jí opět Alena Fojtíčková! Gratulujeme  
a doufáme, že se ji bude dařit i nadále a to už 
ve starší kategorii, kde ji přibudou azimuty.
Děti uspořádaly malou tiskovku s mistryní. 
Tady je rozhovor, který z toho vyšel:
D: Jsi ráda, že jsi vyhrála?
A: Ano
D: Bylo to těžké vyhrát?
A: Nevím. (Krčí rameny)
D: Jaký jsi měla čas?
A: 19 min. 44 s, jeden trestný bod.
D: A kde se to konalo?
A: Nesluša.
D: Byla těžká trať?
A: Trať těžká nebyla, (někdy totiž bývá trať 
běžecká, jindy technická, spousta kopců, 
překážek), ale bylo škaredé počasí. Spousta 

závodníků byla diskvalifikována, protože jim 
v dešti promokla kartička a zničili ji.
D: A tys nezmokla?
A: Ne, já jsem vybíhala, když nepršelo a za-
čalo pršet, až když jsem doběhla.
D: Jaké národnosti se účastní?
A: Češi a Slováci.
D: A v jakém jazyce byly možnosti k otázkám?
A: Nejdřív slovensky a pak česky.
D: Takže nejdřív pořadatelská země a pak 
hosté.
D: A to i Slováci určují naše hrady a zámky?
A: Ne, jen mezinárodní (děti musejí poznat 
hlavní města)
A když tisková konference skončila, připili 
jsme na vítězství a úspěch našeho oddílu 
(samozřejmě dětským šampusem).
Jak napsaly děti letos na táboře v písničce, 
kterou skládaly:
„…skaut je pro malý děcka, TOM Rokytná 
to je pecka!“ 

TOM ROKYTNÁ 409 BRNO – CO NOVÉHO? 
MÁME MISTRYNI V MEZINÁRODNÍCH TURISTICKÝCH ZÁVODECH! 
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TZ A KNÍNIČKY

Rádi bychom vás seznámili s turistickými závody. Ptáte se proč? 
Díky úspěchům, které jsme v posledních letech jako oddíl zazname-
nali, je příští rok na nás, abychom uspořádali závod Českého poháru. 
A protože jsme kníničský oddíl, hodláme tento závod uspořádat 
právě v naší obci. 

Co to obnáší? 
Je to postupový závod, což znamená, že přijedou závodníci z celé 
republiky. Obvykle se Českého poháru účastní kolem 350 závodníků. 
Nás čeká zajistit jim ubytování, připravit závodní trasu, zažádat  
o dotace, sehnat sponzory, postarat se, aby závod proběhl jak má.  
V tuto chvíli už pracujeme na proškolení rozhodčích z řad našich 
rodičů. Práce je plno a ani my sami nevíme, co nás čeká. Proto vítá-
me každou nabízenou pomoc. 

A samotný závod… 
Je to jeden z nejtěžších outdoorových závodů v ČR. Tento outdooro-
vý sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do 6 kilometrů, podle 
věkových kategorií. Trať je vyznačena fáborky (modré barvy pro 
nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené 
barvy pro dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna 
řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co nejrych-
leji. Jsou to – stavba stanu, odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, 
lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování 
dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních 

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NAPLNO!

Zatímco většina zájmových kroužků začíná až v říjnu, my máme plno 
práce už od začátku školního roku. Jen jsme se rozloučili 31. 8. na 
nádraží po příjezdu z nádherného vandru (reportáž vám přineseme 
v rámci tipů, kam vyrazit), tak už se 8. 9. potkáváme, abychom se 
připravili na akci: V září Světluška září – Jedná se o celorepubli- 
kovou akci, do které je zapojena spousta dobrovolníků, kteří pro- 
dávají drobné předměty této nadace. Peníze jsou pak použity na 
pomoc nevidomým. 
Určitě jste se s našimi „Světluškami“ setkali, protože jen po Knínič-
kách a Bystrci světlušky vybraly 16.973 Kč. Další den děti, které na-
vštěvují ZŠ Vejrostova vybraly 6.085 Kč a na ZŠ Laštůvkova vybraly 
8.236 Kč. Celkem tedy náš oddíl utržil pro Světlušku 31.294 Kč.

Tímto bychom rádi poděkovali řediteli ZŠ Laštůvkova, panu Mgr. 
Petrovi Křivkovi, řediteli ZŠ Vejrostova, panu Mgr. Zdeňkovi Černoš-
kovi, paní učitelce Mgr. Ryšánkové za umožnění sbírky na školách. 
Velký dík patří všem, kteří si zakoupili předměty a zasloužili se tak 
o tuto nádhernou částku pro Světlušku. Děkujeme. A Světluškou 
naše práce dobrovolníků nekončí. Již v říjnu se koná akce 72 hodin. 
Loni jsme v rámci této akce pomohli brněnským SOS vesničkám  
a odpracovali pár hodin v ZOO. Už se těšíme jak budeme pomáhat, 
vždyť naše práce má smysl. Umíme být užiteční. 

Za TOM Rokytná 409 Brno 
Regina Böhmová a kolektiv dětí

památek a přírodních zajímavos-
tí. Měří se čas strávený na trati a 
za nesprávně splněné úkoly jsou 
závodníci penalizováni trestný-
mi minutami, které se připočítá-
vají k běžeckému času. Všechny 
kategorie běhají jako jednotlivci. 
V krajských kolech může starto-
vat ve dvoučlenných hlídkách 
tzv. „Přípravka“ bez rozdílu věku 
a pohlaví. 
Startovat na tomto závodě mo-
hou opravdu všichni od rodičů 
s dětmi až po seniory. Záleží jak 
si kdo troufá. Nejtěžší pro malé 
děti je zorientovat se v kartičce, 
kam zapisují své odpovědi. Nej-
větší obtížnost je v naprostém 
soustředění. Neustále si hlídat 
svou trať. Mnozí z nás už zapla-
tili za svou nepozornost diskva-
lifikací. 
Ze tří kol pořádaných v každém 
kraji postupují nejlepší závod-
níci na Český pohár. Ten má 
opět tři kola, ze kterých se po-
stupuje na Mistrovství republi-
ky. A následně na Mezinárodní 
mistrovství. A kdy to vypukne? 
20. 5. 2017 
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Milí Kníničští, rádi bychom Vám dnes představili naši novou pizzerii 
Veronu a její dvoučlenný tým, paní majitelku Veroniku a pana ku-
chaře Jirku. Vítáme Vás v Kníničkách! Jsme rádi, že jste tady, spolu  
s cukrárnou Aničkou obohacujete náš společenský život a pohos-
tintví. 8 měsíců jsme se museli obejít bez restaurace, teplých obědů, 
večeří a pizzy. 
Část té doby jsme tu už byli. Než jsme otevřeli, provedli jsme řadu změn. 
Teprve potom přišel ten slavný 13. srpen, zahájení provozu.

13?
Ano, třináctého, ale nebyl to pátek. Navíc, my jsme odvážní. 

Veroniko, co Vás zaválo do naší „vísky“?
Žádný vítr zdaleka :-), jsem ze sousední Bystrce. Řekněme, že za vše 
mohou procházky podél přístaviště, hráze, kolem Lva až přímo k Vám.

PIZZERIE RESTAURANT VERONA

??
Byl jsem živý kluk, tak si mně paní třídní učitelka opravdu „oblíbila“.  
Za ty mé klukoviny mě trestala návštěvou kuchařského kroužku pro 
dívky. Měl jsem tak deset let, když jsem si začal odpykávat první tresty. 
Zkoušel jsem protestovat, ale paní učitelka neustoupila a navíc ráda 
přidávala ponaučení, že mi to jako jednou bude třeba i k užitku :-)
Nakonec se mi to zalíbilo, doma jsem začal vařit místo mámy a stále 
mě to baví.

Paní Veroniko, co nám řeknete závěrem?
Srdečně Vás všechny zveme! S kapacitou třiceti míst jsme ideální místo 
pro firemní a rodinné oslavy. Kontakt na nás najdete na www.pizze-
rieverona.cz. Jsme nekuřácká restaurace, ale kuřákům rádi nabídneme 
posezení na zahrádce. Máme otevřeno šest dní v týdnu, začínáme  
v jedenáct, končíme v deset. Budeme pro Vás pořádat různé akce, nechte 

ší než dřív a nečeká se dlouho. Pane kuchaři, co dodat?
Moc děkuji za pochvalu, chce to vařit srdcem. Když vařím, musím si na 
jídle pochutnat především já sám, pak je vše v pořádku.

Je něco, co vaříte obzvlášť rád?
Vařím rád cokoli, pokud ale chcete slyšet něco konkrétního, tak obzvlášť 
rád připravuji pizzu. Ne takovou tu jeden centimetr tlustou buchtu  
s kečupem a výrobním salámem, co se kupuje v supermarketech.  
Úspěch každé pizzy je v pravém italském těstě, denně čerstvém a tenkém. 
Těsto si připravuji vždycky sám.

Smím se zeptat, co Vás přivedlo k Vaší profesi?
Moje neposlušnost.

se překvapit. Nedávno jsme skončili akci „tři pizzy za cenu dvou“, určitě 
ji zase opakujeme.
Zajímají nás Vaše názory a děkujeme každému za zpětnou vazbu.  
I proto jsme ke Starobrnu přidali Černou horu. 

Znáte tento vtip?
Baví se dva kamarádi a jeden z nich se ptá toho druhého: „Víš, že letos 
vychází Silvestr na pátek?“ A druhý na to: „Doufám, že ne na třináctého.“ 

Děkujeme za rozhovor, ať je pro Vás 13. srpen šťastným začátkem 
dlouhé a spokojené životní kapitoly v našich krásných Kníničkách. 

Za zpravodajskou radu Irena Bubeníková

Je tu příjemná atmosféra, vů- 
ně a čisto. Změnil se bar, vidím 
nový kávovar, nový kávový  
a jídelní servis, vymalovali 
jste, přidali květiny a obrazy.
Nová je i pec, elektrický gril a spo-
rák, nová je dlažba u vchodu a na 
sociálkách, nechali jsme opravit 
vzduchotechniku. Novinkou pro 
naše hosty je vinotéka, z vinného 
lístku si můžete vybrat Habánské 
vína, přívlastková vína z Mikulova 
nebo vína šumivá. Třeba pro hez-
ký začátek večera ve dvou.

A nový je samozřejmě i název 
– Verona.
Jmenuje se tak nejen restaurace, 
ale i jedna pizza. Jedna z našich 
dvaceti. Verona je velmi pikantní, 
vedle běžných ingrediencí jako 
mozarella, šunka a rajčata obsa-
huje kozí rohy, piri piri, pikantní 
salám a čili omáčku. 

Od Vašich hostů slyším samou 
chválu. Polední menu nabízí 
výběr ze tří jídel, každý den je 
v menu i pizza. Jídlo je chutněj-
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Čekám na setkání s kníničskými mistryněmi 
republiky a brouzdám na internetu ve snaze 
načerpat více informací. 
Synchronizované plavání je prý název 
mírně zavádějící, protože kromě dvojic  
a družstev soutěží i jednotlivci. Dalšími náz- 
vy jsou umělecké plavání nebo akvabely.  
Ve 20. letech 20. století v Kanadě, kde tento 
sport vznikl, mu dokonce dali název vodní 
balet. Akvabely používáme údajně jen my 
Češi a jedná se o složeninu z latinského aqua 
„voda“ a latinského či italského bella „krás-
ná“, tedy něco jako „vodní krásky“. Akvabel-
ka je pak označení nedospělé plavkyně pěs-
tující synchronizované umělecké plavání. 

A JSOU TADY, MAMINKA A DCERA, 
LENKA A ELIŠKA ZOUNKOVI. 

plavců vzniklo před šesti lety české mužské 
synchronizované plavání. Krasoplavci dnes již 
trénují pod vedením profesionální trenérky, 
ale stále je přítomná určitá recese – vystupují 
v charakteristických černobíle pruhovaných 
plavkách připomínajících dobu Vančurova 
Rozmarného léta. Úroveň mužských a žen-
ských výkonů zatím není srovnatelná. Loni se 
v Praze uskutečnilo historicky první mistrovství 
světa krasoplavců. Účastnily se pouze čtyři 
země, Česko, Francie, Nizozemí a Švédsko, 
protože jedině ty mají svá družstva. 
Syn David šel ve šlépějích svého táty, hraje 
fotbal za „Svratku“. Já jsem se díky sportu za-
čala zajímat o funkci těla a jeho pohybu, vystu-
dovala jsem obor fyzioterapeut a dnes provo-
zuji soukromou praxi v Kníničkách.

MAMINKA A DCERKA, VÍCENÁSOBNÉ MISTRYNĚ REPUBLIKY 
V SYNCHRONIZOVANÉM PLAVÁNÍ

Lenko, ze všech různých sportů jste si vybrala akvabely. Proč?
Díky naší mamce Evě Vejtasové. Skončila s gymnastikou a začala tré-
novat akvabely za TJ Teslu Brno. Takže já a moje sestra jsme se jako 
hodně malé pořád motaly u bazénu a trénovat jsme začaly, když nám 
bylo asi pět. Dnes začínají děvčátka už ve třech letech, první rok se učí 
plavat, druhý začínají s prvními figurami, nejstarší začátečnice jsou 
osmileté. 

V roce 1989 jste se stala mistryní ČSSR dorostenek v plavání ve 
dvojicích a své prvenství v této disciplině jste úspěšně obhájila 
i následující rok. V roce 1991, 1992 a 1993 jste se stala mistryní 
ČSFR v týmových sestavách. 5 let za sebou se Vám podařilo obhá-
jit titul mistryně republiky! To je opravdu nádherný úspěch.
Děkuji:-) Hezké zážitky a zkušenosti mi přineslo i Mistrovství světa  
v Salernu v roce 1991 nebo Mistrovství Evropy v Sheffieldu v roce 1993. 
V roce 1992 jsem byla v širší nominaci na olympijské hry, ale nakonec 
jsem nejela. 

Před 5 lety jste se stala mistryní ČR v kategorii masters v kom-
binovaných sestavách. Můžete nám popsat závody akvabel? 
Závody mají svůj průběh. První fází jsou povinné figury, kde plavkyně 
provedou vylosovanou skupinu figur ve stanoveném pořadí. Tým  
rozhodčích hodnotí přesnost poloh a přechodů a jejich zvládnutí.  

Eliško, nejen maminka Lenka, ale i Ty jsi velmi úspěšná akvabel-
ka. Mistryní ČR jsi stala už dvakrát – prozatím. Gratulujeme. 
Loni jako mladší žákyně v týmových sestavách a letos už v kategorii 
starších žákyň v kombinované sestavě.

V čem spočívá kombinovaná sestava?
Je to volná sestava, ve které plave deset závodnic místo osmi. Osm  
nás je v týmových sestavách. Nastoupí jich tedy deset, skočí do vody  
a v různém seskupení a počtu – jedna, dvě, tři nebo šest akvabel před-
vádí baletní a gymnastické prvky, ostatní zatím staticky šlapou vodu 
kolem nich v určitém útvaru. Mezi těmito vsuvkami plave vždy všech 
deset. Záleží to na tom, jak je sestava napsaná choreografem. Pro  
diváky je to zajímavější než vystupování sólo, duo nebo v týmu.

Eliško, zbývá Ti čas i na něco jiného než na plavání?
Skoro ne. Trénujeme s výjimkou středy každý den, včetně sobot a nedě-
lí. Celkem 20 hodin týdně. Kamarádky mám vlastně hodně na tréninku. 
A trenérkám říkáme všechny, že to jsou naše druhé mamky. Jsme s nimi 
tak často a tak dlouho.

To je milé. Přesto – dvacet hodin týdně je vlastně polovina 
pracovní doby dospělého člověka! Celou tu dobu jsi ve vodě?
4 hodiny v týdnu máme trénink mimo bazén. Akvabely jsou kombinace 
plavání, tance, gymnastiky a baletu. Protahujeme se, posilujeme, umí-

Lenka Vejtasová, dnes Mgr. Lenka Zounková na Mistrovství Evropy v Salermu, 1991

Tedy vlastně rozsah, výšku, stabilitu a plynu-
lost pohybu. Druhá část závodů je volná se-
stava. Je doprovázená hudbou a podle počtu 
závodnic v sestavě trvá až pět minut. Nejsou 
zde žádná omezení choreografie ani hudby, 
rozhodčí hodnotí nejen provedení, ale i obtíž-
nost a originalitu. 

Vaši kariéru přerušilo univerzitní studi-
um v Olomouci a později rodina. S panem 
Jaroslavem Zounkem máte kromě dcery 
Elišky i syna Davida, ten se asi akvabel-
kou stát nemohl :-)
Mohl, přijímají se i malí chlapci. Loni se kona-
lo MS smíšených párů a naše země měla v něm 
zastoupení. Jako „happening“ amaterských 
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me mosty, šňůru i rozštěp. Musíme souznít s hudbou, mít krásné držení 
těla, ladnost pohybu, musíme umět vyjádřit něhu. Hodně počítáme 
rytmus, abychom uměly zaplavat sestavu přesně a synchronně  
i bez hudby. 

Máš ráda závody? Ve svých třinácti letech máš nástěnku plnou 
medailí.
Bývám hodně nervózní. Bojím se, abych nezkazila povinné figury. Je 
důležité, abych je nedělala příliš rychle a zbrkle. Musí být plynulé, musím 
udržet výšku a vydržet s dechem.
Při týmové volné sestavě jsme v tom všichni, to už jsem na tom lépe. 
Před závodem se musíme načesat, namalovat a potom ještě jako tým 
počítat podle hudby, tak už není tolik času na nervozitu.
Uvědomujeme si, že musíme jet přesně na počítání, abychom jely všech-
ny stejně a na hudbu, a taky aby se nám povedly výnosy a výhozy.
Když pak vyhrajeme nebo jsme alespoň na bedně, tak máme velkou 
radost.

Na fotkách jste skutečné vodní krásky. Jaká líčidla vydrží ve vodě?
Během vlastní soutěže téměř všechna. Nemáme žádnou speciální vodě 
odolnou značku. Často nás malují trenérky, někdy samy sebe navzájem. 
S vlasy je taky spousta práce. Jednotný účes se tvoří po částech. Nejdří-
ve se vlasy sčešou z obličeje, zavážou se do ulízaného culíku a z něho 
se spletou dva copánky, které se smotají do drdolu a zafixují vlásenka-
mi nebo sponkami. Následuje obzvlášť zajímavý „proces s potravinář-
skou želatinou“. Želatina se smíchá s troškou horké vody a horká směs 
se nanese na drdol a na vlasy kolem. Zchladnutím směsi se docílí 

ztuhlého krunýře. Teprve pak můžeme konečně upevnit korunku, sestá-
vající z ozdobného látkového „kloboučku“ na drdol nebo i z placky na 
ostatní vlasy kolem. A účes je hotov. Ještě o něco větší námahu vyža-
duje uvedení vlasů do obvyklého vzhledu, samotné vymývání želatiny 
si vyžádá spoustu času i spoustu vody. 

Eliško, víme, že jsi stihla obléknout nejen plavky,...
… ale i kyjovský kroj :-). 4 x jsem tančila s malou chasou na hodech, 
bylo to fajn. S bráškou jsme taky cvičili na keyboard, ale ze všeho nejvíc 
mě bavilo, když jsem se učila zpívat.

Co by jsi ráda dělala po základce?
Ekonomku nebo Sportovní  gymnázium Ludvíka Daňka. A samozřejmě 
akvabely. 

Dovol mi ještě poslední, takovou obvyklou otázku, co Ti dává 
sport?
Asi jak říká mamka, jde o kolektiv, takže nějaké „polevování“ nepřipadá 
v úvahu. Důležitá je psychická pohoda, disciplína, nic nevzdávat, za-
bojovat a dotáhnout věci do konce.

Eliško, přejeme Ti mnoho sportovních úspěchů ve starších žákyních 
a Tvé mamince příští rok hodně štěstí v kategorii masters! Děkujeme 
za rozhovor, ať se Vám oběma daří!

Lenka a Eliška Zounková, Irena Bubeníková

Sportovní úspěchy třináctileté Elišky Zounkové

Eliška (3. stojící zprava) obhájila na mezinárodním závodě v belgickém 
Kortrijku krásné 2. místo v týmových sestavách 

Eliška (první řada v černém, úplně vpravo) získala 1. místo na Mistrovství 
České republiky v kombinovaných sestavách, 2016

Eliška (1. ležící zleva) vybojovala 1. místo na mezinárodních závodech 
v ORKA CUP v kombinované sestavě, Maďarsko/Székesfehérvár
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MOTÝLÍ LOUKA
V oblasti Písečňáku kolem dětského hřiště nad Kníničkami jste si 
možná všimli několika informačních tabulí a zvláštního způsobu 
sečení travního porostu. Důvodem je nově navržená a udržovaná 
„Motýlí louka“, projekt, který navrhl a realizoval Martin a Ondřej 
Pelánkovi ve spolupráci s Úřadem městské části Brno-Kníničky. 

Opylovači, jako jsou různé včely, čmeláci, motýli a další hmyz, jsou pro 
nás velmi důležití. Je na nich totiž závislá velká část námi pěstovaných 
plodin. Zaznamenali jste ale, že motýlů a celkově opylovačů ubývá? 
Mohou za to především změny v hospodaření – dříve byla v okolí 
vesnic pestrá mozaika zahrad, luk, polí a sadů. Louky se sekly dvakrát 
ročně a postupně, takže na nich kvetlo množství lučních květin, 
jejichž nektarem se opylující hmyz živí. Dnešní hospodaření s vel-
kými lány polí a loukami, které buď zarůstají nebo se kosí tak často, 
že byliny nestihnou vykvést, nesvědčí hmyzu včetně užitečných 
opylovačů. 
V naší městské části se s tím pokoušíme něco udělat. Na louce oko-
lo dětského hřiště nad ulicí U Luhu v Kníničkách vznikl projekt, 
který má výskyt motýlů a dalších opylovačů podpořit. 

Co se změní?
Louka bude kosena v pruzích dvakrát ročně a nikdy ne celá najednou. 
Některé pruhy se nechají neposečené až do další seči. To zajistí, že 
na louce bude pořád dostatek rozkvetlých květin s nektarem.  
Taková květnatá louka se nesmí hnojit a seno se musí vždy odvézt 
pryč. To proto, že luční květiny nesnesou příliš vysoký obsah živin  
v půdě a při jeho zvýšení je vytlačí několik druhů nejsilnějších,  
na živiny náročných druhů trav. Na louku budou průběžně dosívány 
i další druhy květin, aby byla pestřejší.
V Kníničkách nyní nemáme žádný sad a celkově nám tu roste málo 
ovocných stromů. Je tu několik třešní, ale sad chybí. Proto bude na 

podzim na této louce vysázeno kolem dvaceti ovocných stromů  
a několik keřů. Půjde o staré odrůdy jabloní a hrušní, švestky, me-
ruňky, třešně, višně, moruše a další. Louka bude tedy obohacena  
i o dřeviny a měl by tu vzniknout velmi řídký, extenzivní sad. 
Na louku jsme umístili několik informačních tabulí s informacemi  
o louce a opylovačích. Jsou tam udržovány nízko posečené chodní-
ky, aby se lidem dobře chodilo a nemuseli jsme se brodit vyšší trávou. 
Teď už toho na louce mnoho nekvete, ale stejně se můžete někdy 
zajít podívat, jak nad ní přesto poletuje několik druhů motýlů. 

Kdo jsou opylovači?
Důležitými opylovači jsou samozřejmě známé včely domácí, které 
včelaři často chovají a získávají od nich med. Nejsou však jedinými 
opylovači, ani jediným druhem včel žijícím u nás. Kromě včel medo-
nosných se v České republice totiž vyskytuje i obrovské množství 
dalších druhů včel.
Většina z nich jsou takzvané samotářské včely. Ty nežijí ve velkých 
společenstvech, jako je tomu u domácích včel, ale hnízdí jednot- 
livě. Jsou to drobné včelky a jsou velmi nenápadné, proto jen málo-
kdo ví, že jich u nás žijí stovky druhů. Jako opylovači jsou ale nemé-
ně důležité jako včely domácí. Dokáží opylit větší spektrum rostlin 
než medonosné včely a v případě vyhynutí včel domácích by je 
dokázaly dokonce nahradit. Například vojtěšku, důležitou pícninu 
na polích, nedokáží domácí včely opylit (jsou příliš velké a nedosta-
nou se do jejího květu), ale jeden druh samotářské včely to zvládne. 
Včelkám samotářkám dnešní hospodaření škodí ještě více než včelám 
medonosným. Jsou hlavně velmi citlivé na chemické postřiky na 
polích. Také nenacházejí dostatek vhodných míst k hnízdění. Proto 
jich u nás s příchodem různých insekticidů a chemických hnojiv 
extrémně ubylo. V poslední době se ale používání insekticidů trochu 
zmírnilo a samotářky se začínají pomalu vracet.

Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) Drvodělka fialová

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) Okáč pohankový (Coenonympha pamphilus) Žluťásek řešetlákový
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hnízda, s rostoucím věkem mláďat bráni i jeho okolí. Bez váhání 
napadne velkou šelmu nebo člověka, pokud by se přiblížili ke vstu-
pu do hnízda, přičemž své útoky směřuje na hlavu. Neopatrného 
člověka nahlížejícího do hnízda může připravit o oko či úplně o zrak.
Puštík je tedy odvážná a věrná sova, obývající lesy, větší parky, 
hřbitovy a zahrady. Nenachází však snadno vhodné dutiny starých 
stromů, a tak v nouzi hnízdí i ve starých hnízdech po dravcích nebo 
dokonce na zemi, někdy zavítá i na půdy venkovských stavení. 
Jak mu připravit budku na zahradě?
Na prostorné zahradě s dostatkem zeleně můžeme v klidném koutě 
připravit dřevěnou hnízdní budku. Budka vysoká 60 cm by měla mít 
základnu 30 x 30 cm a kulatý vletový otvor o průměru 14 cm. Umís-
tíme ji na statný strom (raději stojící ve skupině či v aleji než osamo-
cený), alespoň do výšky 8 m. Vchod by měl směřovat na jih či východ 
a poskytovat sovám dobrý rozhled. Mírný sklon budky dopředu 
zabrání zatékání deště. 

Svá hnízda si samotářské včely staví na různých stanovištích. Napří-
klad včelka s českým jménem pískorypka si hloubí chodbičky  
v písku. Na konec každé chodby pak umístí vajíčko. U nás vzácný 
velký druh včely drvodělka zase hnízdí v rozkládajícím se dřevě. 
Většina samotářek si svá hnízda dělá v chodbičkách ve dřevě a na 
podobných místech. Proto jim lze jednoduše pomoci navrtáním 
různě velkých otvorů do dřeva. V těch se pak včelky rády usadí.  
Na Motýlí louku proto budou v příštím roce takové špalky umístěny.
Kromě včel jsou důležitými opylovači i další zástupci blanokřídlého 
hmyzu, třeba čmeláci, zlatěnky a další, nebo motýli, někteří dvoukříd-
lí a brouci. Navíc, co je krásnějšího než pestře kvetoucí louka s po-
letujícími barevnými motýly?

Vážení občané, již po třetí přinášíme fotografie našich blízkých 
sousedů. Podaří se Vám spatřit je „na vlastní oči“? 

Víte, že opylovačům můžete pomoci i Vy?
Málokdy jde dějům v přírodě pomoci tak jednoduše jako v případě 
samotářských včel – stačí navrtat do špalku dřeva různě velké otvory. 
Nemusí to být jen navrtané dřevo, včelí příbytky se vyrábí i z nastří-
haných stébel slámy a rákosu. Samotářkám stačí jakékoliv chodby  
o vhodném průměru, nejvíce využívají otvory o velikosti 3–8 mm. 
Čmeláci běžně hnízdí v různých škvírách a norách hlodavců, takových 
míst však bývá v zahradách málo. Proto jim pomůže čmeláčí budka.
Motýlům a většímu množství opylovačů prospěje, když budete na 
zahrádce pěstovat více nektaronosných květin – ale pozor, krásné, 
vyšlechtěné druhy často žádný nektar nedávají, opylovačům jsou tedy 
k ničemu. Ideální je místo kousku trávníku naset motýlí záhon. Dnes 
se dají koupit různá osiva s množstvím po celý rok kvetoucích bylin. 
Zkrátka krátce střižený golfový trávník patří na golfové hřiště, za-
hrádkám u domu více sluší pestrá luční směs.

Ondřej Pelánek

PŘÍRODA ZA HUMNY S MARTINEM A ONDŘEJEM PELÁNKOVÝMI

Rozárka? Ano :-), paměť vás neklame, Puštík obecný si zahrál Rozár- 
ku ve slavné filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku. 
Nenápadná sova s mohutnou kulatou hlavou a okrouhlým obličejem, 
se závojem a hnědočernýma očima. Nohy má krátké a opeřené až 
po prsty, v rozpětí křídel měří do jednoho metru, váží asi 800 gramů. 
Samice je jako u všech sov o něco větší než samec. Zbarvení je růz-
né, od šedé přes různé odstíny hnědé až po rezavou, s tmavým ží-
háním. Mohou se dožít až dvaceti let. Aktivní jsou v noci, živí se 
převážně lesními hlodavci, hmyzožravci, ptáky do velikosti sojky  
a obojživelníky, občas konzumují i větší hmyz a výjimečně i ryby. 
Hlasovým projevem obou pohlaví je hlasité houkání (např. „húú hu 
huhuhuhúú“), samice často vydává i pronikavé „kivik“. Velmi brzy se 
začne naplno ozývat jejich tklivé noční houkání, které se nocí roz-
léhá až kilometr daleko a možná dalo vzniknout pověstem o hejka-
lech. Tak brzo si sova, která u nás přečkává i zimu, obhajuje své 
hnízdní území. Na hluboký hlas samečka odpovídá vysokým hlasem 
jeho celoživotní družka. 
Puštík obecný je podobně jako další členové tohoto rodu známý 
urputností, s níž svou snůšku a později mláďata hlídá. Samice sedící 
na vejcích napadne cokoliv živého, co by se pokusilo proniknout do 

Mlynařík dlouhoocasý je malý druh pěvce z čeledi mlynaříkovitých
Dorůstá délky 13–15 cm, váží 6–8 g. Má zavalité tělo a nápadně 
dlouhý stupňovitý ocas, který měří 6–10 cm. Svrchu je převážně 
černý s vínovým zbarvením na hřbetě, spodinu má bílou, šedou  
nebo narůžovělou, zobák, oči i končetiny tmavé a ocas taktéž černý 
s výraznými bílými vnějšími okraji. 
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Často se ozývá, nejčastěji vysokým „sri-sri-sri“ nebo „sirr-sirr-sirr“. 
Zpěv je tichý, nevýrazný.
Ve střední Evropě žije nejhojněji ve světlých vlhkých listnatých nebo 
smíšených lesích s hustým podrostem. Zvláště v zimě se pak často 
vyskytuje také v parcích a zahradách. V České republice hnízdí  
v počtu 55–110 tisíc párů od nížin po 1400 m. n. m. 
Mimo hnízdní období žije v menších hejnech až o 30 jedincích,  
v zimě spolu ptáci hřadují schouleni a těsně přitisknuti k sobě, což 
jim umožňuje větší odolnost vůči nízkým nočním teplotám. Je velmi 
čilý a obratně šplhá i po velmi tenkých větvích. Živí se zejména 
hmyzem a pavouky, na jaře požírá též mladé pupeny a různé plody, 
v zimě i semena. 
Pohlavně dospívá již na konci prvního roku života, kulaté a uzavře-
né hnízdo s bočním vletovým otvorem staví oba dva. V jedné snůš-
ce je 8–12 vajec. Zajímavostí je, že mláďata krmí nejen rodiče, ale 
často jim vypomáhá až 8 jiných dospělých mlynaříků. Ve volné pří-
rodě se dožívá obvykle 2–3 let.

Krahujec obecný je štíhlý dravec s krátkými širokými křídly a dlou-
hým ocasem, umožňujícími rychlé manévrování v hustém porostu. 
Samice je zřetelně větší než samec a může dosahovat až dvojnásob-
né hmotnosti, tedy 185–300 gramů. Je 35–41 cm dlouhá a v rozpětí 
křídel dosahuje 67–80 cm, zatímco samec jen 58–65 cm.
Obývá severní Afriku, Evropu a Asii. Žije v lesích všech typů, také  
v parcích a zahradách ve městech a je částečně tažným druhem.  
V Evropě jde po káni lesní o nejběžnějšího dravce. Jeho početnost 
silně závisí na přímém pronásledování, vlivem kterého se od  
19. století výrazně snižovala. V první polovině 20. století došlo díky 
ochranným opatřením k opětovnému zvýšení, ale v letech 1950–1970 
přišel další pokles zaviněný používáním pesticidů. Nejvýraz- 
něji mu ublížil insekticid DDT, který způsobuje ztenčení skořápky  
u vajec a jejich puknutí pod sedícím ptákem. 
Lovecký revír měří v průměru 2–5 km. 98 % jeho potravy jsou ptáci, 
vzácně také savci, plazi a hmyz. Během analýzy 157 žaludků českých 
a 30 žaludků slovenských krahujců bylo v potravě zjištěno 182  
ptáků, 31 drobných savců, 1 veverka, netopýr a ještěrka a ve 13 ža-
ludcích také hmyz. Ptáci byli nejčastěji zastoupeni vrabcem domácím 
a vrabcem polním (45 kusů), strnadem (16 kusů), sýkorami (13 kusů) 
a chocholoušem (8 kusů). 
Denní spotřeba potravy jsou u samce 2–3 ptáci velikosti vrabce,  
u samice 3–4. Během hnízdění je denní spotřeba jedné rodiny  
s mláďaty zhruba 12–15 ptáků. Hnízdí 1× ročně, ztráty činí 27,5 %. 
Příčinami jsou neoplozená nebo zachlazená vejce, nedostatek po-
travy, kanibalismus mezi mláďaty a predátoři – nejčastěji jestřáb, 
puštík a kuna lesní. Průměrná délka života je 3–4 roky, nejvyšší 
známý věk kroužkovaného ptáka v ČR je 15 let.
Krahujce lidi od pradávna pronásledují jako škůdce drobného ptac-
tva a pernaté zvěře, z výzkumů však vyplývá, že jejich celkové  
početní stavy nijak vážněji neohrožuje. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
je v České republice zvláště chráněn jako silně ohrožený druh.

Vrabec polní
Rozlišuje se nejméně 9 poddruhů. Celou Evropu a severní Asii obý-
vá vrabec polní eurosibiřský, Malou Asii, Kavkaz a dolní Povolží v. p. 
Kavkazský. Vrabec polní byl zavlečen i do Severní Ameriky a Austrá-
lie. Je převážně stálým druhem, ptáci ze střední a severní Evropy 
však mohou táhnout až do Středomoří. Vyhledává otevřenou kraji-
nu se sady, křovinami a lesíky. Pokud hnízdí v obcích či městech, 
najdeme ho spíše na jejich okraji nebo v zahradách. Délka těla je 
12,5–14 cm, rozpětí křídel 21 cm a hmotnost 20–24 g. 
Je tedy o něco menší než vrabec domácí, liší se světle žlutě pod- 
barveným peřím a celým vínově rudohnědým temenem, také čistě 

Racek chechtavý patří se svou délkou 35–38 cm a hmotností kolem 
260–350 gramů mezi malé druhy racků. Má štíhlou postavu, oran-
žové až červené nohy, bílé břicho, ocas a hrdlo. Křídla jsou svrchu 
světle šedá, s převážně černými konci. Vzimě má bílou hlavu s mini-
málně jednou černou skvrnou za okem, v létě je jeho opeření ha 
hlavě čokoládově hnědé. 
Patří k opravdu hlasitým ptákům. A přesto – slyšeli jste někdy, jak se 
chechtá? Jeho hlas se chechtání příliš nepodobá. Název racka 
chechtavého vznikl zřejmě omylem v době národního obrození  
a to nesprávným překladem z německého Lachmöwe. Německý 
název je odvozen od podstatného jména die Lache (kaluž, tůň)  
a nikoli od slovesa lachen (smát se). Nejčastěji můžeme zaslechnout 
jeho chraptivé „krrrjéé“, „kik“ nebo „kikikik“. 
Racek chechtavý požírá menší sladkovodní ryby, v létě drobné bez-
obratlovce (žížaly, hmyz), občas i části rostlin, v zimě pak především 
odpadky, ale nepohrdne ani potravou, kterou mu nabízejí lidé.
Hnízdí mnohdy i ve velkých koloniích v močálech nebo v rákosí. Své 
hnízdo z rostlinného materiálu nebo z trsu trávy má přímo na zemi. 
V dávné minulosti byl u nás racek chechtavý početně hnízdícím 
druhem, především v jižních Čechách (na jediném rybníce bylo 
ročně uloveno na 3.000 mladých ptáků). Po polovině 19. století se 
jeho početnost snížila, takže bylo dokonce zakázáno sbírat jeho 
vejce. Dnes je hodnocen jako silně ubývající a je zařazen do katego-
rie zranitelných druhů. Naše největší kolonie se nachází na střední 
nádrži vodního díla Nové Mlýny na jižní Moravě, ale žije i na naší 
přehradě.
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bílými stranami hlavy s výraznou černou skvrnou na tvářích. Jeho 
menší černý podbradek nepřechází ve velkou černou skvrnu na 
hrudi a kolem krku má úzký bílý obojek. 
Potrava je převážně rostlinná, jen s menším podílem živočišné slož-
ky. V porovnání s vrabcem domácím konzumuje více semen plevelů 
než kulturních rostlin a neoklovává ovoce. Škody páchané na země-
dělských plodinách jsou tak znatelně nižší než u vrabce domácího.
Snůška čítá 4–6 vajec, inkubace činí 12–13 dnů, hnízdo opouštějí po 
15–16 dnech a samostatnosti dosahují již 8–10 dnů po vyvedení. 
Shromažďují se do hejn, ke kterým se po vyhnízdění připojují i do-
spělí ptáci. Pohlavní dospělosti dosahují ve 2. roce života. Nejvyšší 
známý věk je 13 let a 1 měsíc.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásný podzim. Páni Martin 
a Ondřej Pelánek se s námi nezištně podělili o fotografie z podzim-
ní přírody. Velmi jim děkujeme a těšíme se, co krásného nám ukážou 
v zimní přírodě kolem nás.

Úřad městské části Brno Kníničkyzdroje: https://www.youtube.com/watch?v=RT-jzvvQ2Gs, www.priroda cz, www.ireceptar.cz

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opra-
vu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. 
Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Ma-
gistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a měst-
ských částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > 
Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový 
odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). 
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2017, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v  termínech od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016  
a od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. Žádosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odboru na  Malinovského nám.  3 
nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, 
kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. 
K zajištění zápůjček z  Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve  prospěch města po dobu splácení. Výběr 
žadatelů o  zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. 
O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. 
Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k před-
mětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky  
a vedení účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel  
dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po 
dobu 6  měsíců až 1  roku od otevření účtu. Po  uplynutí 6  měsíců 
od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provede- 
ní výmazu zástavního práva v  katastru nemovitostí. Zápůjčku je 
možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou obča- 
né získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. 
č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287. 

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice 
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny,  
včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD

450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním 
nového obytného prostoru nebo s vybudováním 
nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného 
ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého  
posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, 
lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie 
a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu 
nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky  
v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě  
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, 
čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / BJ v BD

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 
nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě,  
půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna 
podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části 
zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem 
k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč / dům

MĚSTO BRNO POSKYTUJE VÝHODNÉ ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
S ROČNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VE VÝŠI 1,52 %

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB



POJĎME 

SPRÁVNÝM 
SMĚREM

Štve mě, že kupujeme horší výrobky 
než ostatní obyvatelé Evropské unie. 
Chci to jako senátor změnit! 

www.anobudelip.cz | www.pavel-stanek.cz

Pavel 
Staněk

VOLBY DO SENÁTU BRNO-VENKOV
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Vstupné	70	Kč

•	CM	Šmytec
•	tradiční	dražba	máje

HLEDÁM KE KOUPI  
DŮM V BRNĚ.  

TEL. 728 945 527

 
KOUPÍME CHATU  

NA REKREACI DO CENY 
500.000 KČ. 

TEL. 605 514 210

 
KOUPÍM UDRŽOVANÝ BYT  

V LOKALITĚ VENKOVA.  
BRNO MAX. 35 KM.  

TEL. 606 158 288

 
HLEDÁM DŮM  

NEBO CHALUPU,  
OPRAVY NEVADÍ.  

BRNO-OKOLÍ (DO 40 KM).  
DĚKUJI. TEL. 737 309 875

    
VYKLÍZÍME: BYTY, SKLEPY, PŮDY, PRÁDELNY,  
POZŮSTALOSTI, A DALŠÍ VČETNĚ LIKVIDACE. 

POKOS TRÁVY, KÁCENÍ STROMKŮ ATD., 
VŠE LEVNĚ!! TEL. 776 339 166

   
ZEDNÍCI 

PROVEDEME: ZAPRAVENÍ OKEN, DROBNÉ  
OPRAVY – PŘESTAVBA DOMŮ, BYTŮ AJ. 

TEL. 777 283 737
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„To máme pěkné léto,“ navazoval Bretschneider svůj vážný rozhovor.
„Stojí to všechno za hovno,” odpověděl Palivec, ukládaje tácky do 
skleníku.
„Ty nám to pěkně v tom Sarajevu vyvedli,“ se slabou nadějí ozval se 
Bretschneider.
„V jakým Sarajevu?“ otázal se Palivec, „v tej nuselskej vinárně? Tam 
se perou každej den, to vědí, Nusle.“
„V bosenském Sarajevu, pane hostinský. Zastřelili tam pana arcivé-
vodu Ferdinanda. Co tomu říkáte?“
„Já se do takových věcí nepletu, s tím ať mně každej políbí prdel,“ 
odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku, „dneska se do toho 
míchat, to by mohlo každému člověkovi zlomit vaz. Já jsem živnost-
ník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím. Ale nějaký 
Sarajevo, politika nebo nebožtík arcivévoda, to pro nás nic není,  
z toho nic nekouká než Pankrác.“
„To je špicový léto,“ hodil do placu Bretschneiderské.
„Stojí to fšecko za hnědku,“ vaří na to Palivec a machluje krýgle 
do šraňku.
„Ty to v tem Sarajevu vymňókli,“ štenguje dál švestka.
„V jakým Sarajevu?“ háže diviznu Palivec, „v tem palernu v Kénigu? 
Tam je přece mlata imrvére.“
„V bosenském Sarajevu, pivonošu,“ vaří klifton. „Zešili tam 
arcivévodskýho Ferdu. Co na to hlásíte?“
„Mě je to těžké volnoběh, s tem ať mi kažtdé vysadí kisanec na 
gébiš,“ zameldoval Palivec a hodil blesk do čerstvě nacpaný 
fajfky. „Dneska se do teho vložit, tak by to jednemu mohlo aji 
zlomit krkovičku. Já su gulášník, dyž někdo naklape, že chce 
plnotučný, tak mu ho načechruju. Ale nějaký Sarajevo, politika, 
vytuhlé arcivévoda, to mám v paži. Z teho akorát kóká sicna  
v kameňu na kopcu.“

Bretschneider umlkl a díval se zklamané po pusté hospodě.
„Tady kdysi visel obraz císaře pána,“ ozval se opět po chvíli, „právě 
tam, kde teď visí zrcadlo.“
„Jó, to mají pravdu,“ odpověděl pan Palivec, „visel tam a sraly na něj 
mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl 
dovolit nějakou poznámku a mohly by být z toho nepříjemnosti. 
Copak to potřebuju?“
„V tom Sarajevu muselo to být asi ošklivý, pane hostinský.“
Na tuto záludně přímou otázku odpověděl pan Palivec neobyčejně 
opatrně.
„V tuhle dobu bývá v Bosně a Hercegovině strašný horko. Když jsem 
tam sloužil, tak museli dávat našemu obrlajtnantovi led na hlavu.“
Bredmen teda už držel pec, ale házel čučku jak bacil do lékárny.
„Tady visela bildna kaizra,“ hókl po chvilce do placu, „tam, jak 
teď visí ten špígl.“
„Máte recht,“ Palivec na to, „hmyzoši na ňu házeli hnědku, tak 
sem ju máznul pod koplín. Někdo by z teho mohl dělat pupínky 
a na to já mastím.“
„V tem Sarajevu to musel bét těžké hustopeč,“ mlel dál prudič 
Bredy. 
Palivec chvílu špekuloval, co na to švestce máznót a vaří:
„Tóhle dobó bévá u Jogurtů hicna jak sviňa. Dyž sem tam byl ve 
válce, tak sme museli každé den máznót našemu velitelovi aj-
sůfku na dóznu.“

„U kterého pluku jste sloužil, pane hostinský?“
„Na takovou maličkost se nepamatuju, já jsem se nikdy o takovou 
hovadinu nezajímal a nikdy jsem nebyl na to zvědavej,“ odpověděl 
pan Palivec, „přílišná zvědavost škodí.“
Civilní strážník Bretschneider definitivně umlkl a jeho zachmuřený 
výraz se zlepšil teprve příchodem Švejka, který, vstoupiv do hospo-
dy, poručil si černé pivo s touto poznámkou:
„Ve Vídni dneska taky mají smutek.“
„A s keró sajtnó ste vesloval do mlaty?“
„Takovó kravinu já už fčil negómu, ani mě to nikdá neintereso-
valo, kdo je zvědavé, bude brzo staré.“
Bredoš silně zachmuřil a radovanec nahodil až potem, co do 
palerma vtruknul Švejk a dal si švarcové škopek s tem, že Víde-
ňáci dneska taky chmuřijó.

ŠVEJK VE ŠTATLU
Honza Hlaváček

Tak co, milí kalósci, už ste měli dneska pribiňáčka? Fčil vám hóknu 
do placu válku, jak by to vypadalo, kdyby Jarda Haškuj lajfčil ve štatlu 
a napsal tam tu svoju legendární bichlu. 

V hospodě U kalicha seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Bret-
schneider, stojící ve službách státní policie. Hostinský Palivec myl 
tácky a Bretschneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor. 
Palivec byl známý sprosťák, každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo 
hovno. Přitom byl ale sečtělý a upozorňoval každého, aby si přečetl, 
co napsal o posledním předmětě Victor Hugo, když líčil poslední 
odpověď staré gardy Napoleonovy Angličanům v bitvě u Waterloo.
V palermu U tuháča házel sicnu jediné kalósek. Byla to tajná 
švestka Bretschneider. Gulášník Palivec pigloval kšír a Bret-
schneider s nim chcel marně dát nějaké hantec. Palivec byl 
hrubé sáček a každé jeho druhé slovo bylo gébiš nebo hnědka. 
Přitom neměl v řepě pustevnu, fest lóskal všechny možný bich-
le, naposled třeba válku vod Vikiho Hugiča, keré tam popisoval 
mlatu Napeca s Anglánama u Waterloo.

FAJRVÁLKY NAD PRYGLEM
Honza Hlaváček

Tak sme zase házeli čučku na rachétle nad Pryglem, až nám z teho 
přecházely augle a hučelo v ovarech. Fajrmeni z celýho světa dokla-
pali na  camračku k  nám do štatlu, abychom zgómli, jak betelně 
umijó ufachčit různý fajrgrify. Borci, koc, šropáli, ale i raskeni z celý-
ho Brniska a širokýho vokolí se sjížděli hodit čučku na ty goldnový 
a barevný fajrový régny, vodrážející se vod vasrůfky spótaný Švar-
cavy. Šaliny, basy a hlavně těch vágnů, parkujících fšude možně. 
Navíc fůra švestek, kerý aufpasovaly traťůfky, takže dostat se v po-
hodě na domašov v Kníničkách v určitó hodinu bévala těžká levan-
dula. Po fajrovéch válkách to v okolí Pryglu však vypadalo, jak kdyby 
se tudyma přehnala nějaká mlata. Ale gulášníci a šífaři vařili těžké 
radovanec, mnuli si plótve, že to byl pro ně zas betelné kšeft. Mož-
ná i pro pořádající agenturu a i ty na rathausu.
Na jedný straně je špica, že ve štatlu pořádáme akcu, keró nikde 
nemajó, z druhý strany dycky lituju ty fišle ve vasru, jak jim asi je, 
když jim nad dóznó uvařijó takovó kanonádu. Vo havěti ve vokolních 
hvozdech, valdnách a zoološce na Mnichálovým berglu vůbec žád-
né hantec. I ti čokli, zaparkovaný na kérech, z teho majó tuty bordel 
v řepách a vařijó těžký chmurky. Vony ty rachétle nad vasrůfkó vy-
padajó sice špica, ale gómu, jestli by s vohledem na lidi a havěť 
nebylo od věci přesunót tyhle šméčka na nějaké šikovnější tympl.  
S vyřešenó dopravó, parkinsnem pro vágny a hlavně dál vod betlémů.
Co takhle letiště v Tuřanech? Vonehdá tam pořádali prvního června 
Šropál fest a bylo to vyladěný těžce do plusu. Gómat to šlo zdaleka, 
žádné bergl v dosahu, na vokolních plackách stovky fleků pro vágny 
a na záložní ranveji by rachétle snad nikomu nevadily.


