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MLADÉ HODY 2013
HODOVÝ PROGRAM:

BR
NO

-KNÍNI

K
Y

tvrtek 4.7.
10.00 hodin

Stav ní máje
15.00 hodin

Za átek zvaní na hody
19.00 hodin

Za átek p edhodové zábavy

24.00 hodin
Konec p edhodové zábavy

pátek 5.7.
10.30 hodin

Mše svatá

11.30 hodin
Zatan ení Moravské besedy,
v etn  d tí

14.30 hodin
Za átek pr vodu obcí s kapelou, 
po skon ení pr vodu zatan ení
eskoslovenské besedy

19.00 hodin
Za átek hodové zábavy, 
Moravská beseda v podání d tí

21.00 hodin
Moravská a eskoslovenská 
beseda

sobota 6.7.
2.00 hodin

Konec hodové zábavy

19.30 hodin
Vystoupení krojovaných d tí

Na p edhodové zábav  hraje k tanci 
a poslechu cimbálová muzika 
Slovácko mladší

11.15 hodin
Nástup krojovaných 
a p edání hodového práva

K tanci a poslechu hraje
dechová hudba Ištvánci

Restaurace Marina pro Vás p ipravila hodové menu

LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: JAN KEPRT A ALENA PUMPRLOVÁ

ING PETR LIŠKA
ING ZINA LIŠKOVÁ

Statika staveb 
stavební fyzika

KEPRTOVI

V MŠ Studánka Vznikne noVá třída 

Letošní rok nebylo do MŠ Studánka přijato 15 kníničských dětí, proto jsem 
zastupitelům na dubnovém zasedání navrhl, abychom rozšířili kapacitu 
MŠ o další třídu. I v následujících 3 letech vážně hrozilo nepřijetí cca  
10ti kníničských dětí. 
Zastupitelé tento návrh schválili na květnovém zasedání a již v červnu 
nastoupila vítězná firma na nutnou rekonstrukci a vybudování sociál-
ního zázemí pro novou třídu. Další nutnou investicí bylo rozšíření ka-
pacity kuchyně dokoupením konvektomatu, který nám umožní vařit až 
120 obědů denně. Celková kapacita MŠ Studánka by od 1. 9. 2013 měla 

být 58 dětí a pokud nám bude vyhověno s žádostí o výjimku, budeme 
moci do MŠ umístit 68 dětí na místo stávajících 53. Mám za to, že roz-
šířená kapacita MŠ pojme nejen všechny kníničské děti, které se do MŠ 
přihlásily letos, ale pojme i ty, které se do MŠ Studánka přihlásí v násle-
dujících letech.
Nová třída vznikne v místnosti stávající knihovny Jiřího Mahena,  
u které nyní řešíme přesunutí do horní učebny ve spojovacím krčku,  
což s sebou přináší další investice na vybudování nových skříní na umís-
tění knih. V současné době čekáme na vyjádření statika, zda je učebna 
schopna pojmout váhu všech výtisků. V případě, že knihovna nevyhoví 
statickým požadavkům, budeme během prázdnit hledat další řešení 
tak, aby nám knihovna nezanikla.

Martin Žák, starosta

dětSký den
V pátek dne 31. 5. 2013 pořádala MČ Brno-Kníničky dětský den. Dětský 
den měl i díky účasti policie a hasičského záchraného sboru nebývalý 
úspěch, o čemž svědčí i každoroční nárůst účasti. Letos nás i přes ne-
přízeň počasí navštívilo více než 100 dětí v doprovodu svých rodičů  
a příbuzných. Společně si mohli prohlednout policejní techniku, vy-
bavení policistů a ti odvážnější si je i vyzkoušet. Pro děti byly připrave-
né hry, včetně snímámí otisků prstů a střelby ze vzduchovky. Velký zá-
jem byl u prezentace pyrotechniků, kteří předvedli nejen svoji výzbroj, 
kterou si mohly děti vyzkoušet, ale i ukázku munice a zbraní.
Děti si mohly prohlednout techniku a vybavení jednotek Hasičského zá-
chranného sboru. Stejně jak v minulých letech tak i tentokrát se vytvoři-
la fronta u zhášení ohýnku v domečku malou stříkačkou, u níž se děti moh-
ly takříkajíc na vlastní kůži přesvědčit, jak těžká byla a je práce hasičů.
Z ohlasů dětí i rodičů bylo naprosto zřejmé, že se celé zábavně-poučné 
odpoledne vydařilo. Fotografie naleznete na www.kninicky.eu - Foto-
galerie – Den dětí. Tímto děkuji všem zúčastněným dětem, jejich rodi-
čům, ale take členům Policie ČR oddělení Brno-Bystrc, a HZS Územního 
odboru Brno, stanice Přehrada a těším se na viděnou příští rok.

Martin Žák, starosta
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inFoRMaCe Úřadu PRo oBČanY
Termíny svozu velkokapacitních kontejnerů

Ve 2. pololetí se sběrové dny budou konat v sobotu 31. 8. 2013  
a 26. 10. 2013 od 8.00 do 12.00 hod. 

S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb., o od-
padech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné znovu upo-
zornit, 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. po-
řezané 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 zajištěn a 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, izo-
lační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), 
nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskařské barvy, to-
nery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, motoro-
vé a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostat-
ní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi nalezne-
te na Error! Hyperlink reference not valid. 

Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených 
ohništích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují pod-
mínky pro spalování suchých materiálů ve statutárním městě Brně,  
povoluje v MČ Brno-Kníničky pálení takto:

• duben – říjen každý den mimo neděli od 8.00 do 19.00 hod.
• listopad – březen každý den mimo neděli od 8.00 do 16.00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. 546 214 444.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích 
zařízení lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva  
určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemic-
kými látkami.
Při pálení je třeba se chovat v souladu s Občanským zákoníkem a neob-
těžovat sousedy kouřem. 
Spalovat jiný než rostlinný odpad je zakázán. Ostatní odpad odevzdá-
vejte ve sběrných střediscích nebo na sběrných místech v městské čás-
ti (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).

Sběrná střediska
Pro občany MČ Brno-Kníničky jsou k dispozici tyto nejbližší sběrná stře-
diska v Bystrci:

• na ulici Páteřní (tel. 606 914 815)
pondělí 13.00–18.00 hod.
úterý až pátek 9.00–13.00, 14.00–18.00 hod.
sobota a neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

• na parkovišti v ulici U Zoologické zahrady (tel. 609 914 815)
pondělí 14.00–18.00 hod.

úterý až pátek 9.00–13.00, 14.00–18.00 hod.
sobota 8.00–12.00 hod.
Více informací o podmínkách, cenách a odebíraných odpadech najdete 
na www.sako.cz 
Apelujeme na občany, aby využívali sběrná střediska, sběrné kontejne-
ry v městské části. Znovu se začínají objevovat černé skládky v okolí 
Kníniček nebo se množí odkládání domovního odpadu u odpadkových 
košů podél řeky, na zastávkách autobusů apod.

Vaše cesty k bezpečí
Co dělat v případě domácího násilí
Domácí násilí je veliký problém, který se může dotýkat každého z nás.  
Nabídneme Vám několik rad co dělat, případně jak pomoci druhým.

Co je a co není domácí násilí
Domácí násilí je dlouhodobé psychické, fyzické nebo sexuální násilí 
mezi blízkými osobami (manžel x manželka, partner x partnerka, děti x 
rodiče, prarodiče, apod.) K domácímu násilí dochází zpravidla v sou-
kromí, tím je bohužel sníženo odhalení, příp. i pomoc oběti domácího 
násilí. 
Násilí má postupný vývoj, intenzita se stále zvyšuje:
– urážka, ponižování,
– facky, rány pěstí,
– útok proti životu.

Co může násilné chování vyvolat u oběti
– stres a strach z návratu domů,
– pocit viny,
– špatný spánek, opakující se noční můry,
– nedůvěra, nízké sebevědomí, stáhnutí se do sebe,
– tendence maskovat svá zranění, hledání výmluv (např. jsem nešikov-
ná, spadla jsem ze schodů)
– sklony k sebevraždě,
– pocit bezmoci a beznaděje.

Co dělat jste-li obětí domácího násilí
– jestliže Vám hrozí akutní nebezpečí, volejte okamžitě policii tel. 158,
– v případě zranění vyhledejte lékaře a požádejte o zápis do zdravotní 
dokumentace,
– připusťte si, co se děje a pokuste se zastavit vývoj problémů včas,
– nikdy si nedávejte za vinu situaci, ve které jste se ocitli,
– svěřte se známým, k přátelům nebo lidem, na které se můžete spo-
lehnout,
– kam se můžete obrátit:
• DONA linka (tel. 251 511 313) – 24 hod. denně, 
  Intervenční centrum v Brně, tel. 739 078 078 – 24 hod. denně
• Bílý kruh bezpečí, o.s. tel. 257 317 110 (www.bkb.cz), 
  Brno, tel. 541 218 122
• Občanské poradny – www.obcanskeporadny.cz
V těchto intervenčních centrech pracují proškolení pracovníci, kteří Vám 
bezplatně poradí, co máte dělat.

Co dělat pokud Vás někdo požádá o pomoc
– vyslechněte ohroženou osobu (co se stalo, jak často, jakou formou, 
   apod.)
– pokud sama nechce vyprávět detaily, nenuťte ji k tomu,
– podpořte ji, dodejte ji odvahu a projevte pochopení,
– nabídněte ji pomoc, informujte ji o možnostech řešení situace, 
   nabídněte ji doprovod na policii, do poradny,
– nechejte ohroženou osobu vyslovit svoje vlastní rozhodnutí, 
   do ničeho ji nenuťte,
– veškeré kroky k řešení situace si dopředu naplánujte.

Více informací týkající se domácího násilí naleznete např. na 
internetových stránkách www.domaci.nasili.cz .
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Policie ČR – právní nástroje, zákon č. 278 Sb., o Policii ČR

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek dle § 40:
Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného 
prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná 
opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je ne-
zbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení zá-
važného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Policista je opráv-
něn za účelem vstupu na místo, toto místo otevřít nebo jiným způsobem 
si do něj zjednat přístup, v případě nutnost i za použití síly.

Zajištění osoby dle § 26:
Policista je oprávněn zajisti osobu, která svým jednáním bezprostředně 
ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek, byla 
přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná 
obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné 
objasnění věci. Zajištění může trvat nejdéle 24 hod. od okamžiku ome-
zení osobní svobody.

Vykázání dle § 44:
Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na před-
cházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpeč-
ného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného 
útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu 
z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, ja-
kož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn 
tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí dle § 199:
Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obyd-
lí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta. Odnětím 
svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže:
– páchá výše uvedený čin zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
– způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví, spáchá takový čin nej-
méně na dvou osobách nebo páchá takový čin po delší dobu.
Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 
způsobí-li výše uvedeným činem těžkou újmu na zdraví nejméně 
dvou osob, nebo smrt.

Více informací naleznete na www.firebrno.cz. 

HuManitáRní PoMoC 
kRaJŮM PoStiŽenýM PoVodněMi
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomo-
ravského kraje a Český červený kříž – oblastní spolek Brno-město orga-
nizují v Jihomoravském kraji humanitární pomoc krajům, které byly po-
stiženy povodněmi.
1 Nabídky materiální pomoci: příjem: sklad ČČK na ul. Křenová 66, 
Brno; pondělí–sobota od 8.00 do 18.00 hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 
492 428, e-mail: cck@cck-brno.cz
Přehled aktuálních požadavků bude průběžně zveřejňován na webo-
vých stránkách portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRI-
ZPORT (www.krizport.cz ).
2 Nabídky sil a prostředků jednotek dobrovolných hasičů obcí v JMK: 
kontakt: Krajské operační a informační středisko HZS JMK, tel. 950 640 400; 
e-mail: opis@firebrno.cz
3 Nabídky finanční pomoci: číslo účtu: 222885/5500, variabilní symbol 
111. DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, 
Červený kříž obdrží 27 Kč)
Pomoc postiženým oblastem bude nabídnuta prostřednictvím Asocia-
ce krajů ČR.

 Zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková

Vítání oBČánkŮ
V sobotu dne 18. 5. 2013 proběhlo v prostorách zasedací místnosti MČ 
Brno-Kníničky tradiční již 6té Vítání občánků. I naší MČ se tzv. Baby-
boom nevyhnul, proto vítání probíhá již ve 2 etapách. Tentokrát jsem 
přivítal 12 nových malých občánků.
Děkujeme paní ředitelce Zrostové a dětem z naší MŠ Studánka za hezký 
kulturní program, kterým obohatili průběh obou vítání.
Další „Vítání občánků“ proběhne na podzim 2013. Prosím rodiče, aby 
děti přihlašovali na úřadě co nejdříve. Stačí poslat e-mail se jménem dítěte 
a kontaktem na rodiče na adresu tajemnik@brno-kninicky.cz. Děkuji.
Fotografie z vítání jsou k vidění na našich webových stránkách www.
kninicky.eu - rubrika Fotogalerie.

  

PoHoda ReStauRaCe Penzion
BYStRC Údolí oddeCHu

nekuřáCká HoSPŮdka S kRBeM. 
VýBoRná doMáCí kuCHYně

uSPořádáMe SVatBY, oSlaVY, RautY, Školení

tel. 723 504 713 . www.PenzionPoHoda.net

RozŠíření PaRkoVaCíHo Stání 
na PřeHRadě
Díky postupnému úspěšnému čištění kníničské přehrady se začínají 
k vodní hladině vracet rekreanti nejen brněnští, ale i lidé z blízkého oko-
lí, kteří k vodě přijíždějí vlastními auty. Z rozmachem automobilové  
dopravy v takové míře se  však při budování parkovišť, které jsou stará 
několik desítek let, nepočítalo. Stávající parkoviště jsou zejména o ví-
kendech přeplněna a řidiči marně hledají volné místo k zaparkování.  
Na našem katastru se to týká zejména dnes již kapacitně nevyhovující-
ho parkoviště U Šuláka. Nešlo si nevšimnout, že další parkoviště smě-
rem k Nuda pláži je zákazovou značkou vyhrazeno jen pro pár vyvole-
ných a je přitom často úplně prázdné,  proto jsem vedení města požádal 
o přesun této značky až za tato parkovací stání a uvolnění těchto stání 
pro všechny návštěvníky přehrady. Po několika jednáních na vedení 
Brna mi bylo vyhověno. Toto léto tak mohou rekreanti využít dalších  
42 volně dostupných parkovacích stání.   

Martin Žák, starosta MČ

MALířSKé A NATěRAČSKé PRáCE 
MALéHO I VELKéHO ROZSAHU 
Tel: 724 118 862. Zn. Po nás se neuklízí
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zPRáVa PoliCie ČR, ooP BRno-BYStRC

Kriminalita v MČ Brno-Kníničky – porovnání r. 2011 a 2012
2011 2012

evidováno trestných činů 23 27
evidováno přestupků (bez blokových pokut) 14 28

(V rámci celého obvodního oddělení bylo v roce 2012 evidováno 731 
trestných činů, z nichž bylo 262 objasněno, což činí 35,84 %. V celém Brně 
bylo evidováno 15.424 trestných činů, z nichž bylo 4.689 objasněno,  
což je 30,40 %)
 

Vybraná trestná činnost – porovnání r. 2011 a 2012
2011 2012

loupež 0 0
ublížení na zdraví 0 0
vloupání do vozidel a krádeže z nich 5 3
vloupání do domů 3 1
vloupání do chat 5 3
krádeže vozidel 4 0
sprejerství 0 1

Vybrané přestupky – porovnání r. 2011 a 2012
2011 2012

občanské soužití, neshody mezi manžely 2 4
krádež měděných svodů 1 0
poškození chaty 1 4

V roce 2012 jsme 4x měřili rychlost a to na ul. Ondrova, kdy bylo zjištěno 
23 přestupků.  Pro zvýšení bezpečnosti bych snad jen doporučil občanům 
Kníniček, aby si všímali především cizích lidí a pokud jim bude na jejich 
chování něco podezřelé, aby zatelefonovali na linku 158 či 156 a policie 
situaci prověří. 
   npor. Stanislav Bařina, vedoucí oddělení

StRáŽníCi na koleCH Budou 
letoS JeŠtě VíC Vidět
V zářivě žlutých dresech, od letoška i díky využití reflexních pruhů  
v pase a na modrých rukávech ještě lépe viditelných, vyrazily už v květ-
nu do terénu na území města Brna cyklohlídky městské policie. Jejich 
značnou výhodou je fakt, že právě na kole mohou operativněji vykoná-
vat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglome-
race, a to i v odlehlejších lokalitách, kde není možné ke zrychlenému 
přesunu používat motorizované prostředky. 

Cyklohlídky strážníků budou  
po celé léto dohlížet na dodržo-
vání veřejného pořádku a mo-
nitorovat městský mobiliář v br-
něnských parcích či v přírodních 
územích využívaných hojně k re-
kreaci a odpočinku. 
Zapojení cyklohlídek MPB do 
přímého výkonu služby se v mi-
nulých letech osvědčilo, a tak 
kromě Brněnské přehrady, vino-
hradských Akátek líšeňského 
Mariánského údolí, budou stráž-
níci na jízdních kolech občanům 
k dispozici i v dalších vytipova-
ných částech města.                                                                                  

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

PRoBěHlY PRVní RukodělkY
První cyklus kníničských rukodělných dílen proběhl v období leden až 
květen letošního roku za převážné účasti kníničskýchžen naprosto růz-
ného věku – chodily mezi nás mladá děvčata i starší účastnice a všech-
ny dohromady vytvořily velmipříjemný a tvůrčí kolektiv. Při některých 
dílnách místnost ve školním krčku až doslova praskala ve švech –  
v některých dnech nás bylo až 15, ale pod 12 účastnic to vlastně nebylo 
nikdy. Účastnice dílen si měly možnost vyzkoušet poměrně velkou šká-
lu ručních technik, které jsme pro počáteční cyklus vybraly, seznámit 
se s možnostmi a vyrobit si výrobky nebo dárky podle svých vlastních 
nápadů a přání. Jako první techniku jsme měly keramiku a vyráběly jsme 
jak dekorativní předměty do bytu i na zahradu, zvířata, ptáky, ryby,  
postavičky do betlému, tak i různé užitkové předměty, jako misky, tác-
ky, hrníčky, aromalampy, vybavení do koupelny – kalíšek s mýdlenkou, 
objevily se dokonce i kukačkové hodiny. Po vypálení se na výrobky ma-
lovalo engobami, glazovalo se, dotvářelo. Jako další techniku jsme zkou-
šely malování voskem pomocí žehliček a ač mnohé z nás měly z této 
techniky obavu, všechny to s přehledem zvládly a propadly kouzlu mí-
chání barev a tvarů, pod našima rukama vznikaly úžasné abstraktní ob-
razy. Výrobu ručního papíru jsme pojaly celkem profesionálně – s po-
mocí rámečků jsme tvořily formáty A4, A5 a A6, které jsmedekorovaly 
různými způsoby – květinami, slídou, barvami – takže vznikly krásné  
archy s možností dalšího využití na přání, dopisní papír, obálky, dár-
kové krabičky apod. Také jsme malovaly na sklo konturami jsme vy-
tvářely obrysy obrázku nebo ornamentu a poté vybarvovaly transpa-
rentnímibarvami, které při prosvětlení krásně září, takže vznikaly moc 
pěkné skleničky, džbány, vázy, obrázky na pověšení do oken. Skutečné 
nadšení nastalo při pletení z pediku – tomu propadly úplně všechny 
účastnice a musím říct, že mnohé sepouštěly do celkem zajímavých  
experimentů. Košíky, dokonce i s víkem, opletené tácy a misky, ople-
tené lahve, opletenáchýše do betlému, nápadů bylo mnoho a ukázalo, 
se, že toto je jedna z technik, ke kterým se určitě budeme dále vracet 
aprohlubovat je. Velmi zajímavá byla také dílna letovaného šperku  
a tiffany. Tady vznikly nádherné šperky s použitím barevných skel, ka-
menů, polodrahokamů, ale i jiné dekorace na umístění do bytu, do dve-
ří, okna. I tvorba z korálků byla velmi inspirativní, i zde jsme zkoušely 
různé techniky a bavilo nás hrát si s barvami a tvary. Na závěr nás děv-
čata z nadace Zerafa učily vyrábět šperky v rámci recyklace odpadů – vy-
ráběly jsme náušnice anáhrdelníky z barevných pet lahví, ale takové, 
které by na tento materiál na pohled nikdo nehádal – moc pěkné. 
Pro velký zájem tedy máme v plánu připravit v podzimních měsících 
další cyklus, který bude zaměřen jednak naprohloubení některých tech-
nik podle přání účastnic (pletení z pediku, keramika, tiffany) a také by-
chom rády zařadily i něconového. Začátek cyklu plánujeme kolem po-
loviny října a po dořešení programu určitě dáme všem zájemcům opět 
vědět nainternetových stránkách Městského úřadu Kníniček, těm kteří 
se nám přihlásili nebo přihlásí dáme vědět mailem. 

Zina Lišková a Hana Juránková 
zina. liskova@seznam. cz hanajuranek@volny. cz 

klaSiCké ŽáRoVkY SkladeM
25w / 40 w / 60w / 75w / 100w – 13 kČ
www.kupzarovky.cz

www.inkoustcentrum.eu
kazetY do tiSkáRen
kanCelářSké PotřeBY

Hlavní 151a, Brno-komín, tel. 603 430 711
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PRoBěHla digitalizaCe 
teleVizníHo kaBeloVéHo 
RozVodu kníniČkY-BYStRC
Ve středu dne 29. 5. 2013 se po dlouhé době dočkali účastníci kabelo-
vého rozvodu 1. etapy digitalizace TV, která zkompletovala nové zaří-
zení pro příjem a šíření digitálního televizního signálu. 
Příjem digitálních televizních stanic je na nových typech televizorů au-
tomatický. Pokud je Vaše TV starší a nemá integrovanou kartu pro di-
gitální příjem, je nutné zakoupit externí přístroj Set-top box.  
Původní analogové programy zůstanou ve stávající skladbě, nicméně 
bude třeba je znovu naladit, protože budou přesunuty na jiné pozice  
a jejich původní umístění nahradí kanály digitální.
Ve 2. etapě, která je naplánována na letošní prázdniny a měla by být 
dokončena do konce srpna, dojde k výměně hlavních tras z koaxiálních 
kabelů na optické vodiče, čímž dojde ke zkvalitnění signálu i v místech, 
kde je nyní horší signál.
V současné době je možné v rozvodu kabelové televize v Kníničkách 
naladit celkem 41 programů. Z toho 13 analogových: Barrandov, 
Nova Cinema, Eurosport , Prima Family, ČT 2, Nova, ČT 1, Prima Cool, 
Sport 1, Noe, ČT24 ,ČT 4 Sport, Óčko a 28 v digitální kvalitě: ČT1, ČT2, 
ČT24, ČT4 Sport, Nova, Prima Family, Nova Cinema, Prima Cool, Bar-
randov, Prima Love, Prima Zoom, Óčko, Šlágr, Active, Nova HD, Fanda, 
Telka, Smíchov, Pohoda, Inzert TV, STV1, STV2, Joj, Markíza, Joj PLUS, 
Doma, Dajto, TA3 + další česká a slovenská rádia
Další informace naleznete na našich webových stránkách www.kninicky.
eu - kultura a sport –Kabelová TV.

Martin Žák, starosta MČ

krájet, ke komu jsme přišli s prosbou o pomoc tam se nám jí dostalo. 
Kdo by si byl tehdy pomyslel, že teď, v roce 2013 bude od máje hodový 
průvod vycházet podesáté. Ne, že by se nic nezměnilo. Chasu vystřída-
la mladší generace, na předhodové zábavě už pravidelně hraje cim-
bálka, z chasy se ozývají libější zvuky než stokrát omílané „co ste hasiči...“, 
stále pracujeme na tom, aby folklorní úroveň hodů stoupala. Každý rok 
vymýšlíme, jak do prostoru školního hřiště vmáčknout více míst k se-
zení, protože kníničské hody lákají stále více návštěvníků. Něco se však 
nemění vůbec. Ta atmosféra. To šimrání v břiše pár předhodových dní, 
ta nálada při dopravě, stavění a hlídání máje, ten okamžik, kdy se všich-
ni poprvé před zvaním vidíme v krojích, vůně koláčů, která se line ze 
dveří, když nám hospodyňky otevírají při zvaní na hody, úsměvy všech, 
co se k nám připojují během průvodu a baví se s námi na zábavě. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet tu skvělou atmosféru, 
která k prvním červencovým dnům v Kníničkách už neodmyslitelně pa-
tří. Doufáme, že tato krásná tradice bude pokračovat další desetiletí  
a hody budou dále příležitostí k novým i starým setkáním. 
Těšíme se, že se s vámi uvidíme při stavění máje, při zvaní na hody,  
v průvodu i na obou zábavách. Čí só hode? Naše!

kluB SenioRŮ kníniČkY BilanCuJe
Skončil další rok naší činnosti. 
Co jsme podnikaly od loňských prázdnin?
Scházíme se pravidelně každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v Krčku 
tělocvičny, vždy v 10 hodin. Na schůzkách si povídáme o zajímavých  
věcech, trochu trénujeme mozkové závity, také trochu cvičíme, ale hlav-
ně se společně bavíme.
Také rády ledacos vyrábíme: naučily jsme se základům košikaření z pe-
digu a z papírových ruliček, vyráběly adventní věnce, vánoční a pak  
velikonoční dekorace, skládaly jsme krabičky z papíru, vyměňujeme si 
recepty i rady kolem zahradničení.
Ale nesedíme doma: V říjnu jsme prohlédly Mahelovu knihovnu. V listo-
padu jsme navštívily Školu tradičních řemesel na Střední, poznaly jsme, 
jak se připravují na své povolání kuchaři a číšníci, kosmetičky a vlásen-
kářky. Nakonec si nás vzaly do práce kadeřnice, což se nám moc líbilo.
Před vánocemi jsme měly krásný zážitek, který nám připravily svým vy-
stoupením děti z naší mateřské školky. V lednu jsme byly na exkurzi  
v Moravském zemském archivu, kde jsme si prohlédly mnoho zajímavých 
materiálů i restaurátorskou dílnu.
S velkým zájmem se setkala prohlídka hvězdárny a planetária na Kraví 
hoře. Tam se chceme někdy vypravit na skutečné pozorování oblohy.
Po prázdninách se poprvé sejdeme ve čtvrtek 26. září v 10 hod. v Krčku 
tělocvičny.
Všem pravidelným členkám klubu seniorů i dalším zájemcům o naši čin-
nost přeji pěkné a příjemné letní dovolené a těším se na další spolupráci.

                                                                            Věra Kubíková

10. VýRoČní Mladé HodY 
Když jsme 5. července roku 2004 stáli před kapličkou na mši a vydýchá-
vali první hodové zážitky ze zvaní na hody a hlídání máje, nedovedli 
jsme si představit tu cestu, na jejímž začátku jsme stáli. Ten den průvod 
vycházel asi o hodinu později, protože pršelo, ale o to příjemnější pře-
kvapení nás potom čekalo. Ze všech domů vykukovaly zvědavé tváře, 
které se těšily na první průvod krojované chasy po Kníničkách po 16 le-
tech. Nestačili jsme se divit, kolik lidí potom ze svých domů vyšlo a  
k průvodu se připojilo. Počet těch,co se k průvodu přidali, brzy mnoho-
násobně překročil počet stárků. Když přišla další přeháňka, hned nám  
v nejbližších domech otvírali vrata, aby nám všechna ta krojová paráda 
nezmokla. Na večerní zábavu pak přišly snad celé Kníničky, byla skvělá 
nálada a taneční parket plný až do posledního tónu trumpety. Přestože 
jsme byli všichni hodoví elévové, dopadly první hody skvěle, hlavně 
díky pomoci zkušenějších kníničských obyvatel a samozřejmě také  
úřadu, zastupitelstva a tehdejší paní starostky. Nadšení se tehdy dalo  
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Tento inzerát slouží jako 
kupon na slevu 20% na:
 Úrazové pojištění

 Pojištění staveb a domácností

 Povinné ručení a Havarijní pojištění

 Pojištění odpovědnosti za škodu

Chcete o své budoucnosti 
rozhodovat sami?

Víme jak na to!
Zajistíme Vás i vaše děti pomůžeme 
Vám získat od státu 150 % na vlastní 
vložené prostředky

Kontakt:
Libušina třída 2
Brno-Kohoutovice
tel.: 724 043 567
miroslava.havlikova@ceskapojistovna.cz

Otevírací doba:
Po–St, 9:00–12:00   14:00–18:00
Čt 9:00–12:00 

Inz_92x130_CP_Slevy.indd   1 22.05.13   12:12

JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00  Brno - Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máte vůz starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo 
výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, 
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro 
Vás. Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena u Vašeho 
autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

A slevy máte v kapse

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Šeková knížka – Váš klíč k úsporám v servisu

SekovaKnizka_V2_CZ_DYN_ad217ac4101445f49d7d10c1da519401_indd   1 11/17/2012   1:14:51 AM

ORTOPEDICKá AMBULANCE 
na poliklinice Lýskova 2 v Bystrci 

MUDr. Petr Klimecký 
nadále přijímá nové pacienty všech zdravotních pojišťoven.
Specializace: Ortopedie a traumatologie pro dospělé i děti

Ordinační hodiny: 
Po 8–16 podle objednání
Út 8–15 podle objednání
St 14–19 podle objednání
Čt 16–19 podle objednání

Pá 8–13 bez objednání
Objednávky na tel. 546 212 786 

nebo osobně v ordinačních hodinách 
Nově: ultrazvuková diagnostika, rovněž bezplatně  

pro všechny ZP. 
Těšíme se na vaši návštěvu

J E D I N É  L E T N Í  D I G I T Á L N Í  K I N O  S  P R E M I É R O V Ý M I  F I L M Y

www.kinonariviere.cz
RIVIÉRA V PISÁRKÁCH, BAUEROVA 7, BRNO

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  B R N O  F I N A N Č N Ě  P O D P O R U J E  T U R I S T I C K É  I N F O R M A Č N Í  C E N T R U M  M Ě S T A  B R N A

noHeJBaloVý tuRnaJ
V sobotu dne 1. 6. 2013 proběhla v Kníničkách další sportovní akce – 
Nohejbalový turnaj. K turnaji se přihlásilo 10 týmů, které se po celý den 
utkávaly v bitvách dle ranního rozlosování. Ve finále se utkaly týmy: 
Miloš Prokeš, Petr Jelínek vs. Tomáš Hrdlička, Petr Marčišák. Po dlouhé 
bitvě zvítězil tým Miloš Prokeš a Petr Jelínek, který se skóre 3:1 obhájil 
své prvenství z minulého roku. Oběma vítězům gratulujeme.
Fotografie z turnaje naleznete na www.kninicky.eu - Fotogalerie – 
Nohejbalový turnaj. 

Martin Žák, starosta MČ
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Reality & Cestování - Aquasvět, s.r.o.
Kubíčkova 8, Max Centrum

635 00 Brno-Bystrc

„Reality děláme srdcem“

Byty   |   domy   |   pozemky   |   prodej   |   koupě   |   pronájem

www.realbystrc.czvolejte zdarma 800 770 660
Real Brno_inz. 190x133,25 mm_11.2012.indd   1 15.11.12   8:09

k záCHRaně ŽiVota 
PoMŮŽe deFiBRilátoR. 
V BRně Bude VŽdY Po RuCe

(šef) – Na třinácti veřejně přístupných místech v Brně budou v červnu 
rozmístěny automatizované externí defibrilátory (AED), přístroje vy- 
užitelné k záchraně lidských životů. Dne 5. června v Brně začala osvě-
tová kampaň, která s projektem rozmístění defibrilátorů a jejich použí-
váním seznamuje veřejnost.
Její oficiální zahájení na náměstí Svobody bylo pojato jako výchovně-zá-
bavně odpoledne pro děti, mládež i dospělé, během nějž se lidé do-
zvěděli vše o metodách resuscitace osob a první pomoci, prohlédli si 
sanitku, pokusili se o rekordně dlouhou nepřerušovanou resuscitaci a se-
známili se s projekty Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 
k prevenci úrazů. Děti mohly pod vedením lékařů „ošetřit“ svá plyšová 
zvířátka nebo panenky. 
Třináct defibrilátorů bude trvale umístěno v těchto lokalitách: náměstí 
Svobody – pasáž Komerční banky, Zelný trh 13 (rohová budova u ústí 
do ulice Starobrněnské), Mendlovo nám. 19 – předprodej DPMB, auto-
busové nádraží Zvonařka – čekárna, hlavní nádraží – non-stop po-
kladna, Zoo Brno – objekt ředitelství, přístaviště na Brněnské přehradě 
– služebna Městské policie Brno, výstaviště – recepce Kongresového 

centra, Rektorát Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí, Špil- 
berk – ostraha areálu hradu, sportovní hala Vodova, aquapark Kohou-
tovice, Hvězdárna a planetárium Brno. Od roku 2008 jsou k dispozici 
čtyři defibrilátory také v budovách Magistrátu města Brna (na Nové rad-
nici a v budovách na Malinovského nám. 3, Kolišti 19 a Kounicově 67).
Osvětová kampaň dále přinese výstavu v Urban centru na Mečové 5  
(od 5. června do 4. července) s přednáškami a ukázkami první pomoci. 
Co možná největší skupinu lidí se organizátoři kampaně budou snažit 
oslovit prostřednictvím videonahrávek. Spoty s Bolkem Polívkou, vy-
světlující, jak řešit krizovou situaci s využitím defibrilátoru, budou od 
června vysílány na veřejných místech v Brně.
Množství informací k tématu nabídne také multimediální elektronická 
kniha. Ta je dostupná zdarma všem majitelům tabletů Apple iPad, stáh-
nout si ji lze na webu www.fsps.muni.cz a dostupná je i v elektronickém 
knihkupectví iBookstore. Kniha kromě instruktážních fotografií a vi-
deoklipů obsahuje i 3D model automatizovaného externího defibrilá-
toru a interaktivní mapu rozmístění přístrojů po Brně. Každý si také bude 
moci vyzkoušet ovládání AED prostřednictvím interaktivního simulátoru.

AUTOŠKOLA
kondiční jízdy a výcvik skupiny B

Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy  
pod Albertem), tel.: 603 382 505. Info na: www.autoskola1.cz 



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Combi: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi. Je nutné cokoliv dodávat? 
Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné stránky, pro něž se v předchozích generacích stala 
bezkonkurenčně nejoblíbenějším rodinným vozem u nás, a navíc přidává dlouhou řadu nových. 
Nabízí více prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím špičkových technologií. Mohli bychom o ní říci 
mnohem víc. Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami do objevování. Nová ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.zazijteoctavii.cz

Zavazadlový
prostor
610 litrů

Až devět
airbagů

Systém pro
udržení vozu

v jízdním pruhu

Panoramatické
střešní okno

Bi-xenonové
světlomety
s natáčením

Asistent
rozpoznání
únavy řidiče

Elektricky
ovládané

páté dveře

ESC
s multikolizní

brzdou

Parkovací
asistent

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 603 511 838
www.autosalonhora.cz

GENERÁLNÍ PARTNER
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO
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