Březen 2016

OSTATKY 2016
Už popáté jsme letos oslavili ostatky, které tentokrát připadly na
sobotu 6. února. Slavnostní průvod maškar začínal opět už v půl
jedné odpoledne a sešly se tam rozmanité masky. Z těch tradičních se sešli mimo jiné oblíbení nevěsťák a ženiška nebo slamáci.
Lidé, kteří průvodu otevřeli, mohli vidět několik desítek masek.
Děvčata nabízela koblihy, koláče i buchty, chlapci zase rozlévali
slivovici, meruňkovici a další pálenky, aby se v chladném počasí
zahřáli. Nechyběl ani zpěv, který doprovázely housle a harmonika.
Děti na odpoledním karnevalu zabavil klaun, se kterým děti tancovaly, hrály hry a bavily se. Na rozloučenou dostaly héliový balonek,
který však některé z nich vypustily ke střeše tělocvičny.
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Video i fotky naleznete na stránkách Kníničské chasy www.hodykninicky.cz nebo ve fotogalerii na stránkách MČ www.kninicky.eu.
Děkujeme těm, kteří nás finančně nebo osobní pomocí podpořili,
i těm, kteří se ostatků zúčastnili. Poděkování také patří ÚMČ Kníničky za spolupráci. Těšíme se na Vás opět v příštím roce.
Vážení pozůstalí, střízliví i vožralí,
umřela nám naša basa, co zpívala s ňó cela chasa.
Naša basa, skoro nová, za svobodna Vrzalová.
Že na každém šprochu, bývá pravdy trochu, netvařte se kysele,
naši milí přátelé, nad tím, co zde budem číst, my se můžem i trochu splíst.
Óremus – hříchy, které zde budou čteny, jsou i zčásti vymyšleny,
proto doufám, milí drazí, že se nikdo neurazí.
Svatby se tu rychle množí, asi je to vážně boží.
Než to všechno vyjmenujem, asi tu i nudou pojdem.
V tomto novém božím roce podaly si další páry ruce.
Ať už v gatích, šatech nebo kiltech, mají všichni úsměv na rtech.
Linda s Chrisem, Marťa s Radkem, konečně už hnuli zadkem.
I já sám, a to jsem knězem, se ženou se do potomstva ženem.
Naši mladí manželé nevylezli z postele,
Malá krejčířka je na cestě, blahopřejme nevěstě.
Čtyři zdravé děti máme, a dalších pět letos dáme.
Tím však ještě nekončíme, další jistě vyrobíme.
Jen Ralf jako poslední samuraj, odkládá ten manželský ráj.
Bohužel, jsou tu i tací, co si nejsou jistí svojí štací.
Třeba Tom zas volil změnu, podmanil si další ženu.

Na večerní zábavě zahrála dechová hudba Svatobořáci. A protože
ostatky nejsou jen o zpěvu a tanci, došlo i na pochovávání basy.
Našu basu jsme řádně oplakali a uložili k odpočinku. Aby v sále
nezůstala pohřební nálada, vystoupily tam i překrásné světoznámé
akvabely a uchvátily diváky svou nápaditou choreografií. Jelikož
to byl jeden z posledních večerů před započetím půstu, hosté jedli,
pili a hodovali až do pozdních nočních hodin.

Marina, z technických důvodů zavřená, Vrzimu se podlomila kolena.
Má teď chudák tolik času, že si musel najít prácu.
O práci však u nás nedbá primátor náš, ač se holedbá.
Na městě si v teple sedí, a na Kníničky už jen prdí.
Z tělocvičny už jsou ruiny, jenom ptáci jsou tu bujní.
Zato v ZOO klokany a lamy hubí psi, co se na zvířata zubí.
Ještěže se za nás zaručí naše základna s otevřenou náručí.
Na Velikonoce se Alena bila do prsou, i když na hody si nepřišla ani trsnout.
Bořek letos naší chase velí, nejistým pohledům však čelí,
Nikdo neví, jak se zachová, urazí se? Nebo se tradice uchová?
V Evropě se Syřané rojí, chasa naše se imigrace bojí,
Marťa do Prahy, šampioni za moře, našinců ubývá v domovském táboře.
Bože dej, ať Kníničky neskolí ta prezidentská viróza.
A naše játra odolají nepříjemnosti jménem cirhóza.
(Všichni: Prosíme tě, vyslyš nás.)
Baso, odpočívej v pokoji, ať se tu na Velikonoce zase všichni sejdem,
a proti sobě blbýma kecama nikdy nejdem.
skrze Krista, našeho pána,
in nomine patris et fílí et spiritus sancti methanol omnibus, amen.

Více zde: http://www.hodykninicky.cz/news/pochovavani-basy4/
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PROSINCOVÉ A LEDNOVÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY,
PRŮBĚH A USNESENÍ
Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná po případných
úpravách přijetím pravidelných usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minulého zasedání a programu právě probíhajícího zasedání.
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 7. 12. 2015
Jedním z prvních bodů zasedání bylo schválení podání žádosti na
Magistrát města Brna ohledně vyřešení dopravní situace křižovatky ulic Bystrcká a Kníničská společně s dalšími městskými částmi –
Bystrcí, Jundrovem, Žebětínem a Komínem.
Dále byly na programu body týkající se prodeje a pronájmu pozemků v naší městské části.
V bodu č. 9 zastupitelstvo podpořilo Mětskou část Brno – Kníničky
v postupu města Brna ve věci návrhu ZÚR JMK s cílem zajistit účinnou
ochranu svých občanů před znečištěním ovzduší a hlukem z dopravy a schválilo žádost na Radu města Brna obsahující nejenom konkrétní aktuální problémy, ale i návrhy jejich řešení.
V dalším bodu zasedání zastupitelé odsouhlasili podání žádosti
o svěření pozemků ve vlastnictví města Brna na Dolních loukách za
účelem možnosti využití celé lokality Dolních luk (bývalého areálu
VUT) pro potřeby občanů Kníniček. Postup zastupitelstva o využití
této části Kníniček byl předmětem bodu č. 19 tohoto zasedání.
V další části zasedání byly schváleny návrhy rozpočtů mateřské
školy Studánka a městské části Brno – Kníničky pro rok 2016 a návrh
tvorby a použití peněžních fondů na rok 2016 dle metodiky Statutárního města Brna.
Bezprostředně po té byly odsouhlaseny kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření, jejich rozsah a právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty.
Dále byli zastupitelé informováni o podání žádosti ÚMČ Brno-Kníničky na Magistrát města Brna o možnosti a způsobu poskytování
individuálních služeb občanům.
Po schválení obecně závazné vyhlášky – Statutu města Brna zastupitelé souhlasili s pořízením techniky pro zimní údržbu chodníků
a stanovili maximální pořizovací částku.
V bodu č. 20 zasedání bylo odsouhlaseno konečné znění smlouvy
o dílo: „Revitalizace restauračního zařízení Hříbek“ se společností
Ateliér Tišnovka s.r.o.
Dále byly schváleny termíny zasedání zastupitelstva MČ Kníničky
v roce 2016 a to 25. 1., 14. 3., 25. 4., 6. 6., 12. 9., 7. 11. a 5. 12.
V rámci zprávy starosty o podstatných jednáních a skutečnostech
byli zastupitelé informováni o podání stížnosti na Odbor dopravy
Magistrátu města Brna z důvodu nečinnosti ohledně řešení dopravní situace na ulici Ondrova.
Dále byla podána zpráva o dokončené opravě a vyčištění památníku před budovou školky s tím, že památník je de facto v havarijním
stavu.

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky ze dne 25. 1. 2016
Zastupitelé zaujali zamítavé stanovisko k prodeji pozemku, který
v současné době slouží jako komunikace pro pěší či příjezd obslužných strojů a není majetkově dořešeno napojení na ulici Rekreační.
Byl doporučen pouze pronájem tohoto pozemku.
V dalším bodu bylo schválení odeslání dopisu městské části Kníničky Zastupitelstvu JMK s cílem zajistit účinnou ochranu svých občanů před znečištěním ovzduší a hlukem z dopravy v rámci projednávání „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu
k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“.
Dále zastupitelé souhlasili s krátkodobým pronájmem pozemku
parc. č. 873 v k.ú. Kníničky a to za podmínky, že v nájemní smlouvě
bude striktně zakázáno provádět přístavbu, nástavbu a stavební
úpravy na stavbě umístěné na předmětném pozemku včetně změny jejího užívání stavby.
V následujícím bodu jednání zastupitelstvo nesouhlasilo s pronájmem pozemků, na kterých se nacházelo bývalé škvárové hřiště
(dnes je zatravněno) za účelem vybudování travnatého tréninkového hřiště. O svěření těchto pozemků má zažádáno MČ Brno-Kníničky.
V další části zasedání bylo schváleno zřízení veřejného grilovacího
místa na Sokolském koupališti.
Dále zastupitelé navrhli ponechat stávající znění přílohy obecně
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku.
Následující bod se týkal úpravy stanovení výše odměn členům zastupitelstva a členům a předsedům výborů zřízených při ÚMČ Kníničky v souladu s předpisy v platném znění s účinností od 1. 2. 2016.
V dalším bodu byly po bouřlivé diskuzi stanoveny a odsouhlaseny
odměny pro členy komisí jmenované starostou MČ Kníničky, i ty,
kteří nejsou členy zastupitelstva, jako poděkování za jejich práci pro
Kníničáky.
Dále zastupitelé vyjádřili souhlas k záměru společností Maximus
Resort, a.s. rozšířit nově budované parkoviště nad Sokolským koupalištěm o podzemní stání. Venkovní parkovací stání zůstane beze
změn, jen 2 parkovací stání v nadzemní části parkoviště budou
zrušena z důvodu nájezdu do podzemního podlaží, kde ale vznikne
nově dalších 25 parkovacích stání.
V následující části zasedání zastupitelé schválili zadání studie pro
možné využití území v prostoru mezi ulicemi Ondrova, Rekreační,
Dolní Louky, Přehradní a řekou Svratkou (včetně plochy bývalého
areálu VUT), a pověřili pana starostu provedením průzkumu trhu
a oslovením projektantů a architektů, které zastupitelé doporučili.
V závěrečné části zasedání byli zastupitelé informováni o zamítnutí
požadavku MČ Brno-Kníničky na opětovné zjednosměrnění ulice
Hrázní Odborem dopravy MMB. Bylo podáno odvolání.
Na závěr proběhla debata na téma řešení úprav, případně ohrazení,
stávajících stání kontejnerů pro odpad.
Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou zveřejněny na www stránkách MČ Kníničky.
Ing. Hana Juránková, místostarostka

ÚŘAD PRÁCE ČR
S platností od 21. března 2016 bude pracoviště Úřadu práce ČR Brno-město
přesunuto z adresy Mojmírovo náměstí 67/10, 612 00 Brno na novou adresu Křenová 111/25, 602 00 Brno.
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TERMÍNY BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
V BRNĚ KNÍNIČKÁCH V ROCE 2016
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového
materiálu: 21. 3. 2016
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 24. 4. 2016
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací zákos:
1. kolo 13. 6. a 20. 6. 2016
2. kolo 10. 10. a 17. 10. 2016
Čištění komunikací vnější zákos: 4. 7. 2016
Oznámení blokového čištění: Provádění blokového čištění se
oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.
Povinnosti k zabezpečení blokového čištění: Každý je povinen
umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že
své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní
z označených komunikací a jejích součástí.
Sankce: Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených
termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst. 6
zákona č. 13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

SBĚROVÝ DEN
V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2016
V 1. pololetí se budou sběrové dny konat v:
sobotu 19. března od 8.00 do 12.00 hod.
sobotu 18. června od 8.00 do 12.00 hod.
Místo: křižovatka ulic U Kaple x K Bukovinám
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné
znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou
určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07
(např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské
autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného
odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina,
objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně
o délce 50 cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy
kontejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů
či úklid odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude
určen pro železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné
žárovky, stavební odpady (např. „stavební suť“, sádrokarton, dveře,
okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy,
tiskařské barvy, tonery, catridge, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.),
pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/
Martin Žák, starosta
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JMÉNA NAŠICH ULIC
Vážení obyvatelé Kníniček, jména kníničských ulic jsou svázaná s naší
nedávnou minulostí. V tomto a dalších číslech zpravodaje si připomeneme události a lidské osudy, které jsou s jejich názvy spojeny.
Hlavní ulice nese jméno Ondrova. Pojmenovaná je podle pana Josefa
Ondry, narozeného 6. 6. 1905 v Kníničkách. Jeho životní příběh nám
volně vypráví jeho mladší syn Josef.
V brněnské Zbrojovce pracoval táta do roku 1938. Novou práci získal
na Obecním úřadě Kníničky, měl na starosti školnictví, obsluhu vodovodu a hlídal obecní pozemky a les Vůbceny. Táta byl velitelem
Svazu dobrovolných hasičů a nadšeným ochotníkem. Byl bezpartijní,
ale 28. října na Den vzniku samostatného československého státu
jsme doma na stole mívali československou vlajku a fotku Tomáše
Garyka Masaryka. Tak to měli skoro všichni, byli jsme vlastenci.
1. února 1943 přijela dvě černá osobní auta, tehdy mi bylo třináct
a byl jsem sám doma. Gestapo zatklo tátu už v práci na úřadě, přivezli ho domů, mě postavili hlavou ke zdi. Vykopali zbraně, které otec
jako bývalý zaměstnanec Zbrojovky těsně před válkou vyvezl a přechovával. Zatkli i pana Františka Bureše, který jako řidič nákladní
dopravy rozvážel zbraně a střelivo odbojovým skupinám. Jednoduchý
seznam těch, kteří zbraně dostali a schovali, musel padnout do rukou
gestapa. Zřejmě podle něho se lidi zatýkali, vyslýchali, mučili a popravovali.
Maminka tehdy vařila dělníkům, kteří stavěli dálnici. Někdo za ní
běžel, aby se rychle vrátila domů, ale tátu už odvezli.
Od advokátů se rodina dověděla, že je otec na Kounicových kolejích,
v druhém patře. Každé ráno se tam větralo a tak příbuzní vězňů chodili ulicí ve snaze uvidět otevřenými okny své blízké. Sem tam někdo
zamával, ale když vězni přišli blízko k oknům, hned se bez varování
střílelo. Pokud se příbuzní z nějakého důvodu ostraze nelíbili,
odvlekli je k výslechu do sklepa. To se stalo i mamince a mně, po
výslechu a šesti hodinách nás pustili.
V listopadu 1943 převezli tátu a pana Bureše do Vratislavi v Polsku
(Breslau) a v únoru 1944 zpět do Brna k soudu. Tam jsme tátu mohli
aspoň vidět, protože soudy bývaly záměrně přístupné veřejnosti.
Soud se rozhodl pro trest smrti a tátu a pana Bureše převezli do Prahy
na Pankrác. Do vykonání rozsudku se obvykle poskytovala lhůta
100 dnů. Rodina rychle sepsala dvě žádosti, žádost o návštěvu a žádost
o udělení milosti. Úřední věci se musely protektorátním úřadům
podávat písemně v němčině, často i prostřednictvím advokáta.

Blažej, táta Josef a Josífek
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Josef Ondra s Československým válečným
křížem svého otce

Pan Josef Ondra, syn Josefa Ondry a paní Marie
Kasprzaková, dcera Františka Bureše

Pamětní deska na bývalé hasičské zbrojnici,
Ondrova 23

S překladem do němčiny nezištně vypomáhal
lopata a pometlo. Pan mistr Petrčka i pan
celé obci pan řídící školy, kronikář a starosta
Frydrýšek byli vystaveni velkému riziku. Popan Jaroslav Ambrož. Němečtí advokáti rádi
kud by německé vedení zjistilo, že chodím
pomáhali za husu, slepice nebo i za peníze,
do kovodělné školy a učím se řemeslo, byli
když nějaké byly.
by oba potrestaní. Německé vedení SmaltoZačátkem června 1944 jsme dostali povolení
ven vědělo, za co byl můj otec vězněn.
tátu navštívit. Za vězněm směl přijít jen jeden
Tatínka pohřbili do společného hrobu v Pračlen rodiny. Ještě doma jsme se domluvili,
ze-Ďáblicích. Jeho úmrtní list byl vystaven
že tatínka uvidím já. Maminka mě doprovoaž na žádost maminky, v únoru 1946. Jako
dila do Prahy i na Pankrác, ale musela zůstat
příčinu smrti zde uvedli zápal plic – TBC. Pan
za branou. Mně zabořili vojáci bajonet mezi
František Bureš a pan Jan Vrzal se po válce
lopatky a takto mne vedli několika chodbami
vrátili z koncentračního tábora domů. Pan
s kovovými mřížemi a ozbrojenou ostrahou,
Bureš, který s tátou a ostatními sdílel cimru,
Pamětní deska na budově mateřské školy
tam i zpět.
nechtěl po svém návratu o prožitém mučení
Naše shledání trvalo jen malou chvilku. Objali jsme se a tatínek řekl:
a věznění vůbec mluvit. Jenom se zmínil, že jejich cela na Pankráci
„Pomáhejte mamince, pozdravuj rodinu a kamarády doma“. Víc nesousedila se sekyrárnou a oni slýchávali gilotinu stínat hlavy. Jakmile
bylo dovoleno, až za branou jsem se vzpamatovával ze setkání.
ve dveřích zarachotil klíč, vězni se mezi sebou objímali a loučili, vzkaVelké emoce, tatínkův zubožený vzhled, jeho k nepoznání změněná
zovali rodinám.
postava. Stále však zůstával tím milovaným tatínkem.
Přišel mír a já jsem absolvoval v roce 1947 tovaryšské zkoušky. Bratr
K obrovské radosti naší rodiny byla žádost o milost vyřízena kladně.
Blažej dokončil studium na gymnáziu, narukoval na vojnu, stal se
18. června 1944 byl tatínkův trest smrti úředně zrušen a nahrazen
vojákem z povolání, vystudoval vysokou školu a stal se doktorem
káznicí na 8 let. Následující dopis však přinesl naší rodině neuvěřifilozofie. Vyučoval na vojenských vysokých školách a později na UJEP.
telnou bolest a bezmocnost. Obsahoval zprávu o tatínkově úmrtí
Já jsem po vojně nastoupil do Zbrojovky Brno, kde jsem pracoval až
s datem 14. července 1944. Babička se nervově zhroutila a už neopusdo důchodu.
tila lůžko. Za necelý rok ji z jejího žalu vysvobodila smrt. Na mámu,
Ondrů tehdy bylo v Kníničkách hodně, dá se však říct, že skoro všichčtyřicetiletou vdovu, čekalo ještě bezmála 60 let života. Zůstala sama,
ni vymřeli po přeslici. V Kníničkách jsou dnes pouze dva Ondrovi,
vychovala nás dva syny a později i vnoučata.
bratrův syn Ivan a vnuk Radek. Žijí na Ondrové v našem tehdejším
Obecní úřad Kníničky nám velmi pomohl tím, že místo obecního
domě.
zřízence převedli z tatínka na maminku. Školnictví zvládala dobře,
V prosinci 1945 byl tatínkovi udělen Československý válečný kříž
ale o vodovod se staral starší bratr Blažej a já. Dodnes vzpomínám
1939 IN MEMORIAM jako uznání jeho zásluh, které získal v boji za
na všechny otcovy vrstevníky a konkrétní rodiny, kteří se nám snažili
osvobození Československé republiky. Bylo mu uděleno Osvědčení
pomáhat jak mohli. Často nám dávali jídlo. Bratra vyhodili z gymnázia
účastníka národního boje za osvobození. Pomník obětem odboje
a mě nikde nechtěli ani do učení. Nakonec jsem díky kamarádům otce
v areálu Zbrojovky nese spolu s jeho jménem celkem 95 jmen.
nastoupil do práce ve Spojených smaltovnách v Brně jako pomocný
V Kníničkách jsme uctili jeho památku dvěma pamětními deskami,
dělník v zámečnické dílně. Mistrem byl pan Petrčka z Rosicka a předna budově bývalé hasičské zbrojnice a na budově mateřské školky.
ním tovaryšem pan Frydrýšek z Líšně. Učili mě pracovat na strojích
Závěrem našeho setkání připojuje pan Josef Ondra poděkování za
a seznamovali mě s ruční nástrojářskou prací. Také mi umožnili napoprvé projevený zájem o tyto události a jejich zveřejnění. „Děkuji
vštěvovat odbornou kovodělnou školu. Každou středu a sobotu
všem!“
prováděli němečtí vedoucí kontroly v dílnách, já měl za úkol udržovat
v zámečnické dílně pořádek. Před nimi bylo moje nářadí kolečko,
Josef Ondra ve spolupráci s ÚMČ Brno-Kníničky
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

strana24
strana

březen 2016
rubrika

ČTRNÁCTILETÝ ČECH VYHLÁŠEN NEJLEPŠÍM
MLADÝM FOTOGRAFEM DIVOKÉ PŘÍRODY NA SVĚTĚ
FOURTEEN-YEAR-OLD BOY FROM CZECH REPUBLIC
HAS BEEN NAMED YOUNG WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
Takto nebo podobně uvádí různá česká a zahraniční média své
články o 51. ročníku prestižní mezinárodní soutěže fotografů divoké
přírody. Zajímavé sdělení, které se Kníniček snad ani netýká. Opak
je pravdou a u nás se to ví. Nejlepším mladým fotografem divoké
přírody na světe v roce 2015 se stal zatím ještě nezletilý občan
Kníniček, gymnazista Ondřej Pelánek. Stal se i jednou z 25 osobností roku 2015, které vybírá MfDnes.
Soutěž Wildlife Photographer of the Year pořádá londýnské Přírodovědné muzeum, dospělí fotografové soutěží v osmnácti kategoriích, děti ve třech. Předsedkyně poroty Kathy Moran, současně
i fotografka National Geographic, komentuje Ondrovu vítěznou
fotografii takto: „Snímek bojujících jespáků je scéna, kterou se pokouší zachytit spousta fotografů, a Ondřejovi se to povedlo. Je to
plastické. Všechny elementy, které chcete mít na fotografii, se sešly
v jeden okamžik. A fakt, že je zachytil tak mladý fotograf, tomu dává
ještě další rozměr.”
A Ondřejův komentář?
Jezdíme s tátou každoročně na biologické expedice, které si pečlivě
naplánujeme a pak realizujeme. Tehdy to byla výprava na poloostrov
Varanger v Norsku, asi 500 km za polární kruh, kde najdete v podstatě
jedinou evropskou tundru (s výjimkou Ruska). Téměř celý Varanger je
Národním parkem. Stanovali jsme asi 15 km ve vnitru poloostrova,
uprostřed tundry. Když pominu teplotu, která se – a to byl začátek
června – přes den pohybovala kousek nad nulou a nad ránem mrzlo,
tak biotop je to úžasný a plný života. V té době tam byl polární den
a jedním z cílů výpravy bylo pozorovat a případně nafotit jespáky
bojovné v toku při jejich bitkách o samice. Strávili jsme v krytu blízko
tokaniště 2 dny. Téměř o půlnoci, kdy už cestou a polárním dnem znavený táta spal, jsem vítězný snímek vyfotil.
Pomohla Ti Tvoje vytrvalost, dobrá fototechnika a trochu štěstí?
Fotografování přírody je v první řadě o znalosti přírody, množství času
stráveném venku a teprve potom o potřebné fototechnice. Samozřejmě
musí mít dobrý fotograf i výtvarné cítění a schopnost vyvolat pořízené
fotky na počítači.
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Své jméno získali jespáci právě podle šarvátek, které samci ve
svatebním šatě svádějí v období tokání. Samci na snímku roztahují své pernaté límce na krku a dělají proti sobě výpady zobákem.
Přes léto žijí jespáci na severu Evropy, na zimu odlétají na jih
a pravidelně migrují i přes Českou republiku. U nás však nehnízdí.

Počítal jsi s takovým nádherným umístěním? S titulem nejlepší
mladý fotograf divoké přírody na světě?
Ne. Věděl jsem sice, že jsem do soutěže poslal svých 10 nejlepších fotek
(a snažili jsme se vybrat snímky tak, aby byly zastoupené akční, umělečtější i pocitovější fotky), ale do Londýna na slavnostní vyhlášení cen
nás pozvali na základě toho, že jsem vyhrál svou kategorii 11–14 let.
Celkové vítězství v soutěži bylo i pro mě překvapením až při vlastním
ceremoniálu. Samozřejmě velmi milým!
Jak se cítíš mezi osobnostmi roku 2015? Která kategorie nebo
osobnost je Ti blízká?
Mezi osobnostmi jsem se cítil dobře, všichni byli velmi příjemní. Pro mě
velice zajímavý byl vědec Martin Jínek, adept na Nobelovu cenu za
biochemii, se kterým jsem se chvíli bavil.

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

březen 2016
rubrika
Jaké máš plány po gymnáziu?
Asi studovat biologii, možná v kombinaci s jinými přírodními vědami,
ale teď mám před sebou ještě 4 roky klasického gymnázia, takže se to
třeba může změnit.
Ondřeji, obě tato ocenění jsou pro Tebe jistě obrovskou motivací. Kdyby ocenění nebyla, i tak by zůstalo všechno ostatní. Co by
to bylo? Lov beze zbraní, napětí, příroda?
Asi by bylo všechno stejné, dál bych fotil a studoval přírodu.
Je někdo, komu patří díl Tvé dnešní slávy?
Tak určitě je to můj táta, se kterým všechno podnikáme, jezdíme na
výpravy a přivedl mě k fotografování. Potom bych poděkoval mojí

mámě, že má s námi takovou trpělivost a na závěr dědovi s babičkou,
se kterými jezdím odmalička do přírody na chatu na Vysočinu, kde jsem
se toho taky hodně naučil.
Pro čtrnáctiletého Ondřeje je fotografování divokého světa čistě mužská záležitost. Činnost a chvíle, kdy je sám se svým tátou. V drsné
divočině, daleko od lidí.
Ondro, Tvá fotka obletěla svět. Napsali se články, natočili se s Tebou
rozhovory třeba jako tento pro DVTV: video.aktualne.cz/dvtv/.../
r~23c0991c87a211e5b3730025900fea04/
I my Kníničáci jsme na Tebe patřičně hrdí. Přejeme Ti hodně dalších
úspěchů a radosti s fotografováním. Ať se Ti splní Tvé mladistvé sny.
Ondřej Pelánek a Irena Bubeníková

ROZSVĚCENÍ NOVÉ VÁNOČNÍ VÝZDOBY A DARY
9. prosince jsme se sešli u cyrilomětodějské kaple, abychom společně oslavili začátek vánoc. Rozsvěcení bylo o to krásnější, že jsme si
krásu nové vánoční výzdoby prožili poprvé. Poprvé zazářila kaple,
budova mateřské školky a prostranství před ní. Centrum Kníniček
bylo od této chvíle zalito teplým bílým světlem s krátkými záblesky
bílého studeného.
Slavnostním večerem nás provedl pan Jan Hlaváček a děti ze školky nás
potěšily „andělským zpíváním“. Zpívali jsme i my dospělí. Šesti známými koledami jsme se pod taktovkou Sopky připojili k mnoha městům
a obcím v rámci celorepublikového projektu „Česko zpívá koledy“.
Nakoupili jsme umné dárky z dílny kroužků Rukodělky, které vyrobili
naši občané. Zimu jsme zahnali horkou medovinou, kávou či čajem,
pochutnali si na grilovaném hermelínu a grilované kýtě. I když ceny
občerstvení byly symbolické, utržilo se 7 314 Kč. Kníničská radnice
rozdělila částku rovným dílem a věnovala ji na dobročinné účely.
Polovinu obdržel týdenní stacionář EMANUEL DOUBRAVICE v Doubravicích nad Svitavou, který navštěvují naše dvě občanky. Za druhou
polovinu nakoupila dvacet balíčků pro děti, které stráví Velikonoce
na onkologickém oddělení brněnské Dětské nemocnice. V balíčcích
pro radost najdou děti hračky, pastelky, omalovánky a sladkosti.
Z čeho sestává nová vánoční výzdoba?
Smrk byl nazdoben 400 kusy PVC koulí dvou velikostí a čtyř barev.
LED žárovkami je osázeno 22 řetězů (bez ozdobných koulí před
školkou a bez čtrnácti sloupů veřejného osvětlení). Samotné řetězy
jsou tak dlouhé, že bychom s nimi mohli lemovat cestu od naší
kapličky ke kostelu sv. Vavřince v Komíně, a ještě by nám 200 metru
zbylo! Ani cesta ke kapli sv. Máří Magdalény v Jinačovicích není dost

Zpravodaj městské
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dlouhá, dosáhneme totiž až na zastávku autobusu 303 Rakovecká
nebo do cukrárny Aida na Svratecké. To je ta správná trasa pro naše
4 kilometry dlouhé řetězy.
Příkon pro 4 řetězy kapličky je pouhých 55 W, pro 5 řetězů smrku
68,5 W a pro 13 řetězů budovy MŠ 178 W. Celkem 301,5 watů v hodině. Originální je výzdoba pouličního osvětlení, jehož ne zcela
tradiční vzor byl navržený pouze pro nás.
Vážení, milí spoluobčané, děkujeme za setkání s Vámi. Velmi
nás potěšily Vaše četné pozitivní ohlasy. Věřím, že Kníničky
získaly novou tradici.
Ing. Lukáš Bezděk, tajemník
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BABINEC A SILVESTR 2015
Na závěr roku 2015 proběhly v naší městské části dvě sousedskopřátelské akce.
Těsně před Štědrým dnem to byl již tradiční Babinec – posezení
a postání (pracovní zápal moc sezení neumožňoval) slečen a dam
z Kníniček. V průběhu večera si přes 30 účastnic přišlo vyrobit květinovou dekoraci na Štědrovečerní stůl, ochutnat skvělé svařené
víno, pochlubit se cukrovím a poklábosit. Učebna v krčku praskala
ve švech, chodba byla zaplněná „surovinami“ a i na ní vznikla provizorní pracovní místa. Doufám, že všem výzdoba vydržela až do Tří
králů a tento rok se pro Babinec pokusíme zabezpečit větší prostory.
S rokem 2015 jsme se v hojném počtu rozloučili podvečerním silvestrovským setkáním před cukrárnou Anička. Svařák se musel svařit
ještě dvakrát, dětský punč tak tak vystačil a každý si odnesl perníčkovou PéeFku městské části Kníničky. Sousedé si navzájem popřáli
vše nej... do dalšího roku a společně zatleskali ohňostroji, sice trošku kratšímu, ale o to vydatnějšímu.
Tyto dva večery byly společně s akcí „Rozsvícení vánočního stromu“
důstojným ukončením roku 2015 v naší městské části. Nezbývá než

poděkovat organizátorům, úřadu i Vám účastníkům za pohodu
a příjemně strávené společné chvíle.
Ing. Hana Juránková, místostarostka

CVIČENÍ PRO SENIORY
Vážené a milé seniorky, obracíme na Vás se srdečným pozváním do
místní tělocvičny v devět hodin každé čtvrteční ráno.
Pozvánku našeho úřadu na cvičení seniorů, které je pro Vás zcela
zdarma, přijměte prosím jako projev úcty a poděkování za Vaši celoživotní práci a lásku, kterou jste dávaly a stále dáváte Vašim nejbližším.
S novým rokem přišla i změna lektorky. V Kníničkách není nutné
paní magistru Hanku Jelínkovou dlouho představovat. Má ráda
lidi, těší se z přítomnosti každé nové osůbky, která jí přichází do života. Svoji práci dělá srdcem a její znalosti různých stylů jógy
a ostatních pomalých cvičení aplikuje při svých lekcích denně.
O józe například tvrdí, že je lepší než ranní šálek té nejchutnější
a nejvoňavější kávy. Pojďme tedy spolu ochutnat něco lepšího než
ranní voňavou kávu.
Začátek hodiny probíhá ve stabilním sedu na židli, klidné tempo
cvičení obsahuje prvky jógy a pilates. Je s podivem, kolik svalů,
kloubů a obratlů se dá vsedě účinně procvičit, navíc s úsměvem na
tváři. Cvičení v sedu na kraji židle umožňuje větší rozsah pohybu
a cvičení ve stoje může být s oporou o židličku. Nechybí ani prvky
oční gymnastiky. Je účinná proti vysychání oka a dokáže zpomalit
jeho stárnutí. Na židli i vleže na podložce se používají flexibilní
overball míčky. I malým stiskem míčku a následnou výdrží svaly
posílí. Důležité je, že Hanka nabízí jak běžný cvik, tak i jeho lehčí
variantu, proto si podle svých možností zacvičí opravdu všechny.
Energie cvičícího kolektivu pomůže všem posunout se o kousek
dál.
Cvičení je snadné, orientované na protažení celého těla i prevenci
bolesti zad. Je zaměřené na celkovou aktivaci organismu, zlepšení
koordinace a motoriky, posílení oslabeného a zkráceného svalstva,
udržování a zlepšení fyzického a psychické zdraví seniorů všech
věkových kategorií, včetně účastníků zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu.
Lektorka během lekce zdůrazňuje správné dýchání, aby se využila
léčivá a uvolňující energie dechu, která pomáhá zharmonizovat tělo
i mysl, zlepšit soustředění, odpočinek i psychickou vyrovnanost.
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Závěrem lekce probíhá krátká meditace, poděkujeme si, že jsme
nezůstaly sedět doma, ale přišly a udělaly něco pro své tělo. Tolik
přece chceme, aby nám dlouho a dobře sloužilo. Rozzáříme naši tvář,
srdce, tělo i duši a zakončíme krátkou myšlenkou na to, co hezkého
nás dnes čeká. Rády přidáváme i potlesk pro paní cvičitelku.

Cvičení pro seniory nabízí ještě několik volných míst. Váš věk,
zdravotní stav nebo třeba váha Vás rozhodně nevyčlení. Díky přibližně popsanému průběhu cvičení už víte, že se není čeho obávat.
Pojďte se přesvědčit osobně. Vezměte si pohodlný cvičební oděv,
karimatku nebo deku a přiveďte s sebou i kamarádku.
Vždyť kdo jiný než právě Vy. „Babička“, které ani přes nějaké ty roky
nechybí odhodlanost, elán, radost a správný kolektiv. „Babička“
která dává svým mladým správný příklad!
Tak ve čtvrtek v devět!
Úřad městské části Brno-Kníničky
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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RADOST JE PŘECE SOLÍ ŽIVOTA ...
Naše rukodělné dílny a kroužky pro děti a dospělé pokračují i v tomto roce a těší se stále většímu zájmu z řad občanů a občánků naší
městské části.
Při dětských kroužcích učebna doslova „praská ve švech“ a stále se
nám hlásí nové děti. Máme obrovskou radost, že děti tvoření v kroužcích baví, a snažíme se jim vymýšlet další nové nápady a výrobky,
a to nejen pro dekoraci, ale i takové, které by mohly uplatnit v domácnosti. Odměnou je nám jejich radost – třeba když přijdeme pro
děti do školky, abychom je odvedly do keramického kroužku,
a přivítá nás zavýsknutí „jé, keramika“ a děti běží ke dveřím, to myslím vypovídá samo za sebe. Nebo když větší děti z řad školáků na
nás na ulici s očekáváním volají „co budeme dělat v keramice?“. Nebo
když nám děti přijdou s nadšením povědět „my doma ty výrobky
používáme“. To jsou chvíle, kdy si říkáme, že naše úsilí není zbytečné a že přináší dětem radost a uspokojení v jejich potřebě tvoření.
V současné době máme tři skupiny dětí ze školky a dvě skupiny školáků a už se nám hlásí děti na příští školní rok – aby si zajistily místo.
S většími školáky zkoušíme kromě keramiky dělat i některé jiné
techniky, ale některé se ukázaly pro ně ještě trošku těžké a výrobky
zabraly daleko více času, než jsme předpokládaly, tak musíme pečlivě volit, co děti zvládnou. Ale s přibývajícími zkušenostmi a věkem
určitě bude program jejich kroužků stále mnohostrannější.

a mnohé jiné. Některé z nich mohly předvést v loňském roce na vánočním jarmarku, který pořádala naše městská část u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Tohoto jarmarku, stejně jako prvního u příležitosti loňských mladých hodů, se zúčastnili mnozí občané Kníniček,
a tak se tato akce začíná stávat příležitostí k prezentování jejich tvořivosti a možností se navzájem obohatit svými nápady nebo, pokud si
někdo některý výrobek koupí, potěšit svým místem v jeho domácnosti. Doufáme, že tato započatá tradice bude i nadále pokračovat a přispěje k vzájemnému poznávání a přibližování se občanů Kníniček.
Kromě pravidelných dílen jsme v loňském roce začaly i s jednorázovými akcemi v rámci vánočních a velikonočních svátků, zaměřenými
na výrobu tematických dekorací. Byla to velikonoční dílna, kde děti
i dospělí malovali velikonoční kraslice různými technikami, dále pak
předvánoční dílna, kde jsme vyráběli z pediku různé postavičky do
betlému nebo pro zimní dekoraci – sněhuláky, zvířátka, anděly a další.
V tomto roce bychom chtěly s těmito akcemi pokračovat, zveme vás
tedy opět na velikonoční dílnu, kde budeme letos vyrábět nejen
kraslice pomocí různých technik, ale zájemci si budou moci vyrobit
i velikonoční dekoraci z pediku – slepičky, housátka, zajíčky a podobné. Dílna se budce konat ve čtvrtek 17. března v době od 17 do
21 hodin v učebně 1 v krčku školní budovy v Kníničkách.
Děkujeme všem našim příznivcům z řad zastupitelů i občanů za jejich
podporu, dětem i účastnicím z řad dospělých za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim a moc se na ně těšíme.
Zina Lišková

ÚMČ KNÍNIČKY POŘÁDÁ
VELIKONOČNÍ DÍLNU

Práce s dětmi je zajímavá a inspirující, jejich vnímání světa, tvarů
a barev je nespoutané konvencemi, mají nápady, které by dospělého nenapadly, jsou otevřené a plné fantazie. A my se jim snažíme
nechat co největší pole pro jejich vlastní vize – to je myslím to nejvíc,
co pro ně můžeme udělat. A pokusit se o jejich prezentaci, aby se
děti mohly trošku pochlubit. Proto plánujeme po loňském úspěchu
na začátku prázdnin zase výstavu dětských výrobků.
Také rukodělné dílny pro dospělé úspěšně pokračují. V tomto cyklu
se věnujeme několika technikám, z nichž některé jsou nové. Kromě
keramiky a porcelánu máme v programu na žádost účastnic opět
letovaný šperk, tiffany a dřevořezbu, jako nové techniky máme zařazeno vytváření soch z Powertexu, pletení košíků z neloupaného
vrbového proutí, pletení ošatek z trávy a dvě nové grafické techniky
– lept a mezzotintu.
Ženy, které navštěvují naše dílny, jsou velmi tvořivé a kromě technik,
které se v našich rukodělkách učíme, mají mnohé z nich své vlastní
oblasti tvoření a vyrábějí jiné typy výrobků – šité hračky, drátěné zboží, šperky, aranžované vánoční věnce, přáníčka na ručním papíře
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

Zveme všechny děti i dospělé ke společnému
zdobení velikonočních kraslic. Můžeme zkusit
nebo zkombinovat různé techniky – zdobení
slámou, háčkování, malování, drátování, lepení bavlnkami, mramorování, malování voskem, vyškrabávání atd. Pokud znáte nějakou
vlastní techniku, rádi se ji naučíme. Kromě
barvení velikonočních kraslic můžete zkusit
i výrobu velikonočních slepiček z pediku.
Velikonoční dílna se bude konat ve čtvrtek 17. března 2016 od
17 do 21 hodin v učebně 1 v krčku školní budovy v Kníničkách.
Přineste si s sebou vyfouknutá vejce – přírodní pro malbu, mramorování, vosk a lepení, pro ostatní techniky mohou být i nabarvená.
Materiál na zdobení bude k dispozici. Rovněž pedik na výrobu slepiček bude k dispozici.
Příspěvek na materiál ke zdobení kraslic je 50 Kč. Příspěvek na materiál k pletení z pediku je pro děti 50 Kč, pro dospělé 80 Kč.
Zájemci, přihlaste se co nejdříve na mailu nebo telefonním čísle:
Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
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PŘEDNÁŠKA O NEROSTECH V KLUBU SENIORŮ
Poslední únorové setkání věnoval klub méně známému tématu
minerály. Pozvaný spoluobčan,
pan Jan Hovorka, si pro své posluchačky připravil téměř dvouhodinovou přednášku. Pan Hovorka mluvil bez psané přípravy
a své informace současně doplňoval ukázkami nerostů, které
sám nalezl. Nejstarší kameny
našel ještě jako malý chlapec po
válce. Vzorky minerálů nechával
kolovat. Mineralogicky chudé
Kníničky zastupovaly pouze dvě
ukázky. Manganové písky s černým zbarvením a muskovit. Komín
prezentovaly pyrity, malachity, azurity, palygorskity, limonity, Bystrc
například dříve nalezené černé turmalíny skoryly a thomsonity.
Po vzorcích z různých částí Brna jsme si prohlédly ukázky minerálů
z Maršova, Lažánek, Tišnova, Nedvědice, Kovářové, Smrčku, Štěpánova, Zbýšova, Hrubšic, Borovce, Věžné, Oslavy a řady jiných míst.
Dotazy v diskusi se týkaly barvení kamenů, zejména achátů. Dozvěděly jsme se, že je v současné době známo více než 4000 druhů
minerálů, ale ještě stále se objevují další.
Panu Hovorkovi patří upřímné poděkování. Obohatil náš den, na
své si přišla zvídavost, nadšení pro něco nového a smysl pro krásu.
Pod zemským povrchem, skryt lidským očím, leží svět sám pro sebe.

Jak ukázaly fotografie z nalezišť, jeho dobývání není vůbec snadné,
ale pan Hovorka se nehodlá vzdát.
Další schůzka Klubu seniorů bude věnovaná výrobě velikonočních
ozdob, například závěsným věnečkům. Na toto setkání i všechna
další srdečně zve paní vedoucí Věra Kubíková.
Termíny schůzek jsou každý druhý a každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, scházíme se v krčku. Přijďte za námi 10. a 24. března,
14. a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června.
Klub seniorů

DNEŠNÍ DĚTI NECHTĚJÍ JEN LEŽET U POČÍTAČE
V sobotu 20. 2. 2016 jsme uspořádali již 2. ročník Sportovního dne
v tělocvičně. A opět se u dětí setkal s velkým úspěchem. Celkově
se jich zúčastnilo přes 50! Sportovní klání začaly nejmenší děti.
Soutěžily ve třech disciplínách a to ve skoku do výšky, skoku do
dálky (z místa) a v hodu do dálky. Za splnění určitých limitů dostávaly symbolická razítka zvířátek a samozřejmě odměny. Nakonec
si všichni odnesly na krku velkou čokoládovou medaili.
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Starší děti pak měřily síly ve šplhu, skoku do dálky z místa a nejoblíbenější disciplínou byl skok do výšky. Atmosféra u skoků byla naprosto úžasná! Děti stály v řadě a fandily si a povzbuzovaly se.
Není tedy divu, že byl překonán loňský rekord. Škoda jen, že tělocvična nemá lepší vybavení. S tím co máme, jsme museli ukončit
skoky na výšce 110 cm, protože výš už by hrozilo nebezpečí úrazu.
Po přestávce na oběd odstartovaly
netrpělivě očekávané turnaje ve vybíjené. Nejdříve klasická vybíjená
a pak americká mutace, která se poslední dobou v našem oddíle těší stále větší oblibě. Blížil se již večer a tak
honem, honem ještě stihnout všeobecnou vybíjenou. Ve 21 hodin jsme
ukončili vybíjecí maraton a zahnali
děti do spacáků. Z tělocvičny se rázem stalo kino a děti před spaním
zhlédly film. Tímto děkuji paní Jiříkové za zapůjčení projektoru.
Ráno, ještě než přišli odpočatí rodiče,
děti rychle uklidily. Proč? No přece
aby si ještě honem zahrály vybíjenou!
Ať nám nikdo neříká, že děti chtějí
ležet u počítačů!
Regina Böhmová,
TOM 409 Rokytná – Brno
Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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PŘÍRODA ZA HUMNY S MARTINEM
A ONDŘEJEM PELÁNKOVÝMI
Naši spoluobčané Martin a Ondřej Pelánkovi patří mezi kmenové
fotografy České společnosti ornitologické. Oba se dlouhodobě zaměřují na fotografování přírody, cestují a vyhledávají živočichy po
celém světě. Snaží se esteticky ztvárnit přirozenou krásu divokých
zvířat a jejich biotopů.
Martin Pelánek provozuje server www.phototrip.cz s rozsáhlou fotobankou živočišných druhů, především ptáků, ale i savců, plazů, obojživelníků a dalších skupin. Jeho fotografie najdete v populárních
i odborných časopisech a publikacích, na informačních tabulích naučných stezek, v ekologických materiálech a v zoologických zahradách po Evropě. Nebo zcela nově i v našem Kníničském zpravodaji!
Oba, otec i syn, nás nyní zcela nezištně zvou na toulky přírodou za
humny. Pojďme spolu s nimi, uvidíme momenty, které nám možná
zůstávaly zatím skryty a přece tu jsou.
Náš fotoseriál vstupuje do jeho první části.

Jeden z poslů jara přilétl ze svých zimovišť ve Středomoří do střední Evropy. Tento skřivan polní je jako vystřižený z lidové pranostiky,
která tvrdí, že „na Hromnice si musí skřivánek vrznout i kdyby měl
zmrznout“. Pokud jste se zrovna 2. února dívali do nebe, možná jste
ho zahlédli. Pokud ne, máte spoustu času zameškané dohonit. Je
o něco větší než vrabec, délka těla je 16–18 cm. Opeření je u obou
pohlaví nenápadné, svrchu a na hrudi šedohnědé, tmavě čárkované,
na břiše bílé. Za letu jsou nápadné bílé lemy krajních ocasních per
a bělavý zadní okraj křídla. Na temeni je vztyčitelná tupá chocholka,
menší než u podobného chocholouše obecného, s kterým se často
se zaměňuje.
Skřivan létá ploše vlnitě, za zpěvu vystoupá na třepetajících se křídlech do výšky 50–100 metrů, odkud zase pomalu klesá a nakonec
padá k zemi s přitaženými křídly.
Ve většině evropských zemích jeho stavy od 60. let 20. století silně
klesají. Příčinou je silná intenzifikace zemědělství, zemědělské stroje, větší používání hnojiv a chemických látek a rozsáhlé monokultury. Velké ztráty působí i predátoři, hlavně krkavcovití, motáci, lišky,
lasice a kuny.
Hnízdo je na zemi v nízkém porostu, i potravu jako hmyz, zelené
lístky a semena si hledá na zemi, méně i pod jejím povrchem nebo
na rostlinách.
Hlas skřivana polního můžete slyšet na polích kolem Kníniček nebo
třeba tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skřivan_polní
Zpravodaj městské
městské části
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Datel černý, největší evropský šplhavec
zhruba o velikosti
vrány, obývá území
od Skandinávie až
po v ýchodní Sibiř
a Japonsko. Hnízdí
v dutině stromu, obv y k le narušeném
uvnitř, v ČR nejčastěji v buku, jedli a borovici ve výšce 8–12 m.
Hotová dutina je hluboká kolem půl metru a samec ji obvykle vytesá sám.
Živí se především ve
dřevě žijícími brouky
(lýkožrouty, kousavci, tesaříky) a mravenci. Dobývá je silným dlátovitým zobákem a k dostání
kořisti mu napomáhá dlouhý lepkavý
jazyk se zoubky na konci.
Je velmi prospěšný. Nejenže konzumuje dřevokazné druhy mravenců, ke kterým se žádný jiný druh šplhavce nedokáže v takovém
rozsahu dostat, ale jeho opuštěné dutiny používá k hnízdění a nocování řada jiných, pro les užitečných ptáků jako holub doupňák,
sýc rousný nebo kavka obecná.

Budníček menší je drobný, kolem deseti centimetrů velký ptáček,
který je sympatický odvahou a svým nasazením pro ochranu revíru.
Samec dokáže vyhnat i vetřelce několikrát většího než je on sám
(např. Sojku obecnou). Budníček hnízdí na zemi nebo těsně nad ní
ve vysoké trávě, kopřivách, mladých stromcích, keřích apod. Hnízdo
je kulovitá stavba s vletovým otvorem na boku.
Živí se hlavně hmyzem, jeho larvami a vajíčky, nejvíce dvoukřídlými
(např. komáry), motýly a blanokřídlými. Občas požírá také pavouky,
členovce a v létě a na podzim i bobule a jiné plody.
Hlas ptáčka uslyšíte zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Budníček_
menší
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Úžasná příroda nás stále překvapuje. Samice kachničky mandarinské
mají plně funkčně vyvinutý jen jeden vaječník, který u velmi starých
samic zakrní, a druhý, jen nedokonale vyvinutý vaječník, se začne
přeměňovat na funkční varle. Samice se tak změní v neplodného
samce a získá kachní zbarvení. Kachnička mandarinská je jediným
druhem kachny, který se pro svůj odlišný počet chromozomů nemůže křížit s ostatními druhy

Lejsek bělokrký je tažný drobný ptáček se zimovišti v Africe. Hnízdí v opadavých lesích, zahradách a parcích.
V ČR hnízdí hlavně v nižších polohách ve východní polovině státu
(nejpočetněji na jižní Moravě), přičemž západněji jeho početnost
klesá a na západě Čech již téměř chybí. Je hmyzožravý, hnízdí
v dutinách stromů nebo budkách. Možná v té na Vaší zahrádce, ale
zcela jistě na slunných stanovištích na břehu Brněnské přehrady
v dubech.
Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas, hrdliččin zval
ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
Kdo by neznal úvodní verše Máje od Karla Hynka Máchy. První výskyt
hrdličky zahradní byl však v Brně zaznamenán až v roce 1942,
o více než 100 let později! Po chvíli pátrání se vše vysvětluje. Karla
Hynka Máchy lákala ku lásce svým sladkým cukrů, cukrů hrdlička
divoká neboli středoevropská. Ta existuje v otevřené zemědělské
krajině v menších počtech stále. Hrdlička na fotografii je hrdlička
zahradní neboli balkánská, kterou Mácha ještě znát nemohl. Její
původní domovinou jsou mírné a subtropické oblasti Asie.
S délkou 31–33 cm je velká přibližně jako holub domácí, v porovnání s ním je však štíhlejší a má i delší ocas. Zobák má šedý, končetiny
růžovo-červené. Teprve starší jedinci mají charakteristický černý,
bíle lemovaný pruh na krku a jasně červené oko. Hnízdí ve městech
a vesnicích. Ačkoli u nás patří mezi lovnou zvěř, její populace mírně
vzrůstá.
Hrdliččino typické gůgů gů můžete uslyšet třeba tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrdlička_zahradní
Lákají Vás více procházky kolem vody než ty v lese? Pak právě pro
Vás je tu kachnička mandarinská. Pochází z Asie, do Evropy byla
dovezena během 18. století a od roku 2011 pravidelně hnízdí v nevelkém počtu v Brně na Svratce a v Lednicko-valtickém areálu.
Samec ve svatebním šatu patří mezi nejzdobnější a nejkrásnější
ptáky světa. Má vysokou chocholku, péra zlaté barvy a pár jasně
žlutých čepelí tvořených širokými vnitřními prapory křídelních krovek. V prostém šatu jsou oba většinou olivově hnědí. Samici však
snadno poznáme podle úzkého bílého proužku za okem. Jako
ostatní kachny sedající na větvích má ostré drápy, které jí pomáhají při pevném uchopení větve, a dlouhý široký ocas, působící
jako brzda ke zpomalení letu, když kachnička dosedá na větev.
Jen vzácně se potápí, potravu sbírají na zemi. Jsou převážně vegetariáni, na podzim nepohrdnou ani našimi bukvicemi, žaludy ani kaštany.
Ačkoli si každý rok hledají nového partnera, představují v Číně
a Koreji symbol manželské věrnosti.
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Importovaný svátek svatého Valentýna máme již za sebou. Ale ten
tradiční český svátek zamilovaných nás teprve čeká. Slaví se každoročně 1. května. Každá dívka a žena má být v tento den políbena
pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Jiný výklad říká,
že bude mít díky polibku krásu po celý další rok.
Doufáme, že se Vám fotografie přírody za humny líbily a inspirovaly Vás k jarním výletům po blízkém okolí.
V příštím pokračování „Přírody za humny“ rozšíříme svět ptáků
o další živočišné druhy.
Texty fotografií se opírají o informace wikipedie a pana Martina
Pelánka
ÚMČ Brno-Kníničky
Úřad městské části jménem starosty pana Bc. Martina Žáka děkuje
panu Martinu a Ondřeji Pelánkovým za poskytnutí jejich fotografií.

Zpravodaj městské
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na začátku ledna 2016, již pošestnácté vyšlo do ulic měst a obcí
České republiky více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně
50 000 dobrovolníků), aby lidem roznášeli radostnou zvěst o narození Božího syna a aby do pokladniček koledovali ve prospěch těch,
kteří si sami nedokáží pomoci. Skupinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity,
často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí
být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Úspěch celé sbírky
tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel.

Koledníci byli: Adéla Blatná, Tomáš Blatný, Nela Brücknerová, Adam
Bubeník, Barbora Grossová, Teresa Mittnerová, Gabriela Navrátilová,
Magdaléna Veselá, Vítězslav Veselý, Viktorie Vincencová, Kryštof
Vincenc, Ludmila Staňková, Vít Staněk
Vedoucí skupinek byli: Petr Neužil, Pavlína Veselá, Kateřina Vincencová, Markéta a Pavel Staňkovi
V roce 2016 se v Kníničkách vybralo 28 962 Kč (v roce 2015 to
bylo 26 693 Kč). Ve městě Brně se v roce 2016 vybralo 1 655 125 Kč
(v roce 2015 to bylo 1 986 000 Kč), v brněnské diecézi 21 853 609 Kč
(v roce 2015 to bylo 20 991 640 Kč) a celé ČR se v roce 2016 vybralo
94 405 057 Kč (v roce 2015 se v celé ČR vybralo 89 373 094 Kč).
Letos budou darované příspěvky použity například na podporu:
– centra služeb pro lidi bez domova (azylový dům, denní centrum,
noclehárna)
– podpory odborného sociálního a právního poradenství pro osoby
v krizi
– rozšíření půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek
– podpory uživatelů tréninkové Kavárny Anděl pro lidi s lehkým
mentálním postižením
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří vlídně přijímali koledníky a přispěli na pomoc lidem, kteří to potřebují.
Díky patří také panu starostovi Bc. Martinu Žákovi za vstřícnost
a pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky.
Markéta Staňková, Milan Kučera
organizátoři TKS za Brno-Kníničky, pro diecézi Brno

Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Nezisková humanitární organizace Charita
Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka.
Tříkrálová sbírka v Kníničkách proběhla v sobotu 9. 1. 2016.

PODěkOvání
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2016.
na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
22,3 mil. kč, což je téměř o 1,3 mil. kč více než v loňském roce.
v Brně dárci darovali do kasiček 1 916 949,- kč,
což je o 20 tis. kč více než loni.

v Brně-kníničkách se vykoledovalo
28.962,- kč
DěkuJeMe váM !
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního
výtěžku naleznete na: http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/.

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno
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MDŽ – RADOVANEC BABÁČŮ
Radovanec babáčů na vosmýho březenca se včil už tolik neprožívá.
Vytlačil ho květnové Radovanec muter, neboli Mutrfest. Ale je to
nedogómaný, páč mutra je jen podmnožinó babáča.
Ne každá koc má ve finálce šropa, a tak má vlastně na Mutrfest vystavenó stopku. Kdežto na Radovanec babáčů se může spařit havaj
úplně každá, dokonce i ta ještě nevodsponěná a teda mutra těžce
potencionální.
U nás Radovanec babáčů v minuléch járech, ještě za bolševika,
slavili především borci. Stařky chuděry byly zaparkovaný doma
u šporheltů, piglovaly šropům čokoládový kaňony nebo šrajbčily
s kindošama úkole do bódy. Zato boříci babáčské radovanec zalévali v palermech. Na traťůvce z háčka hopli do kšeftu pro nějaké
karfiól a pak rovnó do palírny. Na domášov doveslovali zbořený
jak Drážďany s přelomenó pugétó a hned ve futrech stařkám vysadili vinšovku k jejich radovancu a gómali, že bude fšecko v rychtyku.
Stařky to ale braly jako těžkó podělávku. Ale sténě tak, jako staré
čokl novodurový šméčka nezgómne, tak si borci budó furt hledat
záminku, jak se beztrestně kósnót.
Včil už teda kaliči majó dva termíny, kdy si na úkor kocórů můžó
relativně legálně spařit chobot. Ale už hafo konópků góme nad tem,
že by se měl ustanovit třetí oficiální kalící den – Radovanec borců.

Slovíčka:
bóda – škola
karfiól, pugéta – kytka
nevodsponěná – panna
čokoládové kaňon – pokálená řiť
palírna, palermo – hospoda
Radovanec babáčů – MDŽ
Radovanec borců – Svátek mužů
Radovanec muter, Mutrfest – Svátek matek
šporhelt – sporák
šrop, kindoš – dítě
zbořit se, kósnót se, spařit se – opít se

STRÁŽNÍCI PŘIBLÍŽÍ RIZIKA
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

BĚH LUŽÁNKAMI 2016

Lidé je často využívají, málokdo si však dostatečně uvědomuje,
že existují hranice, za které není dobré vstupovat.
Počítače mnoho dospělých vnímá jako vítaný zdroj zábavy pro své
děti. I když rizika moderní doby znají, často spoléhají na to, že komunikační technologie právě jejich ratolest neohrožují. Děti však
nedokážou zcela domyslet všechny důsledky svého jednání
a mnohdy ze zvědavosti mohou navštívit internetové stránky,
na kterých nikdy nebyly. A třeba jen proto, aby nebyly středem
posměchu mezi svými vrstevníky.
Jaká jsou aktuálně největší rizika kyberprostoru a jakými nástroji
lze bezpečí dětí i dospívajících nejspolehlivěji ochránit? Praktické
rady, jak eliminovat nebezpečí přímé konfrontace s krutou realitou,
přinese názorný seminář Webzávislák 2016.
Upozorní mimo jiné i na smutné případy, kdy jeden zdánlivě neškodný internetový krok do neznáma odstartoval lavinu problémů
a vyústil v tragický konec. A odpoví také na otázku, jak velkým nebezpečím mohou být informační a komunikační technologie ve spojení s internetem a mobilními telefony.
Akce se uskuteční ve středu 17. února 2016 od 16 hodin v přednáškovém sále Dopravního hřiště Riviéra (Bauerova 7) a jejím
organizátorem je statutární město Brno, Městská policie Brno, Preventivně informační oddělení.
Seminář je určen nejen rodičům, ale také všem, kteří se na jejich
výchově přímo i nepřímo podílejí. Tedy učitelům a ředitelům základních a středních škol, vysokoškolským profesorům, studentům,
psychologům, psychiatrům, výchovným poradcům, ale i metodikům
prevence a sociálním pracovníkům. Cílovou skupinou akce jsou
rovněž policisté, strážníci či úředníci státní správy.
Seminář je zdarma, k účasti je nutné se elektronicky zaregistrovat
na http://www.mpb.cz/webzavislak/
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Honza Hlaváček
Ilustrace Libor Machata

Loučení se zimou a nástup jara bude letos v Lužánkách opět patřit
atletům, běžcům i sportovním nadšencům. Uskuteční se zde
71. ročník Běhu Lužánkami – nejstaršího běžeckého závodu v Brně.
V sobotu 19. března se již po sedmdesáté první na startovní čáru
lužáneckého běhu postaví stovky závodníků bez rozdílu výkonnosti a tradičně zahájí novou atletickou sezónu. Mezinárodní závod
s tradicí od roku 1946 přivítá účastníky v celkem 17 věkových kategoriích, od nejmladších až po veteránské.
Sportovní program začne v 9.00 hod. závodem hendikepovaných
atletů, následují žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie. Závod
žen na 6 400 m odstartuje po 12. hodině a poté proběhne hlavní
závod mužů na 8 000 m. I v letošním roce se počítá s dvěma rozběhy u žen i mužů. U mužů a žen je nutná online registrace.
Startovné pro mládež do 19 let je zcela zdarma. Stačí tak v sobotu
ráno přijít do Lužánek, zaregistrovat se přímo na místě a zúčastnit
se závodu v některé z 12 mládežnických kategoriích, které jsou letos
vypsány.
Součástí sportovního dne bude bohatý doprovodný program.
Nad 71. ročníkem Běhu Lužánkami převzal záštitu primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
Více informací o závodu najdete na www.behluzankami.cz

HLEDÁM KE KOUPI BYT
V CENĚ DO 2 500 000 KČ. DĚKUJI.
TEL. 736 123 995

Zpravodaj městské
městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky

INFO SPOLKU TKR
Vážení členové spolku, v loňském roce 2015 jsme si na poslední
členské schůzi pověděli několik informací o možném příjmu programů v HD TV rozlišení, které bude zřejmé v rozlišení u televizních
přijímačů s větší obrazovkou o úhlopříčce nad 80 cm.
Co pro vás HD TV vysílání přináší? Především se jedná o vysílání
s vysokým rozlišením. Obraz je jasnější, ostřejší a sestává se až
z pětkrát více pixelů, tedy obrazových bodů, než standardní rozlišení SD. Obraz je proto plynulejší má také sytější barvy a propracovanější detaily.
Výbor se zabýval otázkou, zda naše rozvody budou schopny přenést
tento signál ve své kvalitě až k patám domům, našich členů spolku.
Po projednání s firmou MTL jsme dostali ujištění, že hlavní rozvod
tomu plně vyhovuje a jsou-li bezvadné stávající přípojky k uživatelům, dosáhnou na požadovanou kvalitu signálu. Proto v jarních
měsících očekáváváme firmu MTL na opravách některých přípojek.
A nyní přehled o programech, které přijímáme a již vysílají v HD
rozlišení. ČT 1, ČT2, ČT Sport, Prima COOL, Prima, Art, TV JOJ, Markíza, Doma, Dajto, Barrandov + a Kino Barrandov.
Současně vám mohu také odpovědět na otázku, proč se během času
některé privátní programy ztratí a jiné se zase objeví? Jde pouze
o životaschopnost osob, které v této oblasti podnikají a udrží se na
trhu v konkurenci ostatních provozovatelů vysílání.
Na další dotazy směrem k výboru spolku můžete již používat aktivní mail kabelovka-kninicky@seznam.cz
Vážení členové, výbor opětovně apeluje na vás s požadavkem, aby
jste úhrady členských příspěvků prováděli v termínu určeném na
pozvánce a neztěžovali nám tak práci, která je službou pro vás.
Váš předseda spolku Ing. Jiří Boudný

SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
PRO MLÁDEŽ VE VĚKU
OD 10 DO 14 LET
Organizátor:

Český veslařský klub Brno z.s.
(www.cvkbrno.cz)

Termín 1:

11.–15. 7. 2016

Termín 2:

18.–22. 7. 2016

Začátek:

denně od 8.00 hod. na loděnici ČVK Brno

Ukončení:

denně v 16.00 hod. na loděnici ČVK Brno

Místo tábora:

areál ČVK Brno a okolí Brněnské přehrady

Stravování:

teplé obědy a pitný režim zajištěn,
dopolední a odpolední svačiny vlastní

Zaměření tábora: základy veslařského výcviku, míčové hry,
dobrodružné výpravy v okolí Brněnské
přehrady, hry na rozvoj týmu, odvahy
a důvěry
Cena:

1 900 Kč na dítě

Cena nezahrnuje: dopravu MHD během dne, pojištění
léčebných výloh při sportovních akcích

Bezdrátový
Bezdrátový

INTERNET
INTERNET

SPORTOVNÍ LÉTO NA PŘEHRADĚ

Přihlášky:

Z@JelNET
Z@JelNET

RozdrojoviceJinaèovice
Bystrc
Jinaèovice
Bystrc Knínièky
Knínièky Rozdrojovice

na adrese www.cvkbrno.cz
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu
r.macasova@thorion.cz,
nejpozději do 15. 5. 2016

Poznámky:

případné dotazy prosím zasílejte
na email r.macasova@thorion.cz
nebo volejte na tel. 728 474 187		
		


Rychlost až

Rychlost
až 16/6
16/6Mbit/s
Mbit/s

Cena od

Cena
od 350
350 Kè
Kè


Instalace ZDARMA

Instalace
ZDARMA


Non-stop provoz

Non-stop
provozbez
bezomezení
omezenípøenesených
pøenesených
dat a rychlosti
dat a rychlosti

Širokopásmové pøipojení k Internetu prostøednictvím bezdrátové


Širokopásmové
pøipojení
k Internetu prostøednictvím bezdrátové
technologie standardu
Wi-Fi
technologie standardu Wi-Fi

Prohlídka a konzultace pøed pøipojením ZDARMA


Prohlídka
a konzultace
pøed
pøipojením ZDARMA

Správa a servis
poèítaèové
sítì

Správa
a servis
poèítaèové
sítì

Zkušební
doba 14
dní

Zkušební
doba
14 dní

Individuální
pøístup

Individuální pøístup

www.zajelnet.com tel: 608 426 145 email: info@zajelnet.com

www.zajelnet.com tel: 608 426 145 email: info@zajelnet.com

KOUPÍM VĚTŠÍ BYT NEBO MENŠÍ DŮM,
PROSÍM NABÍDNĚTE.
RK NEVOLAT. TEL. 732 434 910.
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