Z projevu starosty obce k výročí osvobození
70. výročí od konce druhé světové války
Od posledních výstřelů druhé světové války uplynulo již 70 let. Šest let, během
kterých český národ žil pod jhem nacistického Německa, připomínají jen
jména na pamětních deskách a pomnících obětí této strašné války. Jsou to
jména těch, kteří se odmítli smířit s potupnou nacistickou porobou a v boji za
znovunabytí svobody českého národa neváhali obětovat své životy. Více než
v předchozích válečných konfliktech byli postiženi i civilní obyvatelé.
Bezbranní lidé byli pokořováni, mučeni a vražděni v koncentračních táborech
anebo se stali obětmi při bombardování či střelbě. I jejich smrt vedla k naší
svobodě a nesmí být zapomenuta.
29. září 1938 přijetím mnichovské dohody bylo Československo donuceno
k postoupení Sudet Německu výměnou za Hitlerův příslib, že nezabere žádné
další československé území. Nicméně neuplynulo ani šest měsíců, když 15.
března 1939 byly české země obsazeny Wermachtem a přeměněny
v Protektorát Čechy a Morava.
Spolu s německým vojskem přijely také oddíly SS a především příslušníci
gestapa, jednoho z hlavních nástrojů nacistického teroru.
Na jižní Moravu přijela skupina gestapa z Vídně přes Znojmo a Pohořelice a
již po desáté hodině dopoledne 15. března 1939 obsadila budovu policejního
ředitelství v Brně na Palackého třídě, kde si zřídila svoji první úřadovnu. Po
několika týdenním pobytu se gestapo přestěhovalo do Mozartovy ulice, kde
obsadilo budovu Zemské školní rady sousedící se zadním traktem budovy
krajského soudu. Výslechy zatčených českých vlastenců probíhaly ve
sklepení budovy. Nikdo z nich se ke svým rodinám nevrátil. Mezi prvními
zatčenými gestapem byli čeští komunisté a Sokolové. V říjnu 1941 byla
provedena rozsáhlá zatýkací akce zaměřená proti činovníkům Sokola
z vedení žup. Při této razii bylo zatčeno 1500 osob. V té době již gestapo na
jižní Moravě přeneslo své sídlo do budovy bývalé Právnické fakulty na ulici
Veveří a pro své účely zabralo také jako věznici budovu Kounicových a
Sušilových studentských kolejí. Vytvořilo tak v Brně rozsáhlý vězeňský
komplex s popravištěm.
Pod obrazem českého patrona knížete Václava na koni, který drží štít a nad
hlavou praporec s nápisem „Nedej zahynouti nám i budoucím“ umístili
popravčí stěnu, u níž umírali, střelami popravčí čety SS, čeští vlastenci. Na
tomto místě také skonal dne 3.října 1941 ve věku 31 let otec dvou dětí
knínický občan Oldřich Vlk. Proč musel zemřít? Rozhodl se škodit okupantům
sabotováním dodávek určených pro německou armádu a německé
obyvatelstvo v Říši. Ušetřené zemědělské produkty byly za pomoci dalších
členů odboje dodávány rodinám zatčených českých vlastenců. Tato činnost
byla nacistickými úřady odhalena a v září 1941 byl Oldřich Vlk gestapem
zatčen.
Výslechy probíhaly v budově Právnické fakulty. Po skončení výslechů byli
zatčení, pokud nebyl rozsudek vykonán přímo na popravišti Kounicových

kolejí, zařazováni do transportů do koncentračních táborů. Poslední byl
z Brna vypraven 7. dubna 1945 do koncentračního tábora Mauthausen.
Měl jsem tu příležitost zúčastnit se slavnostního křtu knihy Ludvíka Horčice
“Zemřeli pro vlast”. Autor zde na 500 stránkách podává výčet občanů okresu
Brno-venkov, kteří padli a byli popraveni nebo umučení v letech 1939 až 1945.
Na stránkách 195 až 197 se můžeme dočíst o knínických občanech Oldřichu
Joukalovi, Josefu Juračkovi a Oldřichu Vlkovi, kteří zemřeli pro vlast. Díky
této knize oběti nacistické zvůle tak nebudou nikdy zapomenuty.
Na závěr svého vystoupení použiji slova autora knihy:
“Miliony mrtvých, jejichž smrt vykoupila to, že žijeme jako národ, že hovoříme
svým rodným jazykem, pěstujeme naši národní kulturu, nám ukládají
nezapomínat na dobu naší národní poroby a na lidské oběti, jichž si tato
svoboda vyžádala. Zničený dům se dá postavit, zmařený lidský život však
nikdo nevrátí.”
Toto naše slavnostní pietní shromáždění směřuje k tomu, aby ti, kteří nemají
svůj hrob a jejichž oběti připomínají jen blednoucí jména na pamětních
deskách a pomnících obou světových válek v jednotlivých městech a obcích,
nebyli nikdy zapomenuti. Projevem naší vděčnosti je také tento nově
zrekonstruovaný pomník památky padlých ve druhé světové válce.

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce svolává veřejné 7. zasedání Zastupitelstva obce Moravské
Knínice na pondělí 1.6.2015. Jednání se uskuteční v sále obecního úřadu a
bude zahájeno v 18:00 hodin.
Výpis usnesení z 6. zasedání ZO konaného dne 27.4.2015

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za I. čtvrtletí
2015.

ZO se seznámilo s předloženou účetní závěrkou příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Moravské Knínice za rok 2014. Tato bude předložena ke schválení
zastupitelstvu obce po ukončení auditu účetní závěrky. Termín: 25.5.2015

ZO se seznámilo s předloženou žádostí příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Moravské Knínice o převedení finančních prostředků z hospodářského
výsledku roku 2014 do rezervního fondu. Tato žádost bude předložena ke
schválení zastupitelstvu obce po ukončení auditu účetní závěrky.
Termín 25.5.2015

ZO schvalujeme firmu MIKO Neslovice jako zhotovitele pro akci „Oprava
povrchu místní komunikace v ulici U Jánečka“ a současně pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo s nabídkovou cenou 580.679,- Kč vč. DPH.

ZO schvaluje VAS a.s. divize Brno-venkov jako dodavatele materiálu pro
realizaci stavby dešťové kanalizace v lokalitě Na staré trati. Celková cena
materiálu činí 183.845,- Kč bez DPH.

ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č.
4/2015 s MS Sychrov Moravské Knínice o poskytnutí individuální investiční

dotace z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 25 tis. Kč na pořízení přípojky NN
pro mysliveckou chatu.

ZO schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č.
6/2015 s TJ Sokol Moravské Knínice o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 149.620,- Kč k pokrytí nákladů na
plyn pro vytápění budovy sokolovny. Skutečné náklady budou vyúčtovány po
předložení ročního vyúčtování spol. E.ON.

ZO schvaluje pokračovat v přípravě SMLOUVY O SPOLUPRÁCI mezi
Obcí Moravské Knínice a TJ Sokol Moravské Knínice ve variantě se zápisem
věcného břemene.

ZO schvaluje odměny ZO pro volební období 2014 – 2018 podle novely
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platné od 1.4.2015 takto: místostarostka obce
– 9.315 ,- Kč, člen ZO - předseda výboru či komise 1.573,- Kč, člen ZO člen –
člen výboru či komise 1.252,- Kč. Takto schválené odměny budou vypláceny
od 1.5.2015.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 – viz samostatná příloha.

ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku parc. č.
520.

ZO schvaluje odprodej nepotřebné použité chodníkové dlažby 30 x 30 cm
za 7 Kč/ks.

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má vlastní webové stránky www.moravskekninice.cz.
Občané si mohou, přes odkaz www.smart-web.cz, zřídit zdarma vlastní webové
stránky na doméně moravskekninice.cz. Také mohou, po přihlášení v sekci
aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní web. Všechny zprávy
zveřejňované na infokanále kabelové televize či obecním rozhlasem jsou
zveřejňovány také na webu obce právě v sekci AKTUALITY. Kdo chce být
pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k odebírání zpráv. Tato
služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo k 25.5.2015 pouze
63. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK!

Šli jsme na chrousty
V pátek 1. května turisté z Moravských Knínic a okolí vyrazili od obecního
úřadu na letos již 27. ročník pochodu JDEME NA CHROUSTY. Z důvodu
deště byl start odložen o jednu hodinu. Asi třicítka turistů vyrazila směrem
na Kuřim. Prošla Kuřimskou horou cestou nad golfovým hřištěm, kolem
stanoviště U Marušky. Zastávka byla v jinačovické hospůdce U Střížů.
Zkrácená trasa z důvodu počasí pokračovala přes Senařov, Zelený stůl,
kolem myslivecké chaty až do Knínického hostince, kde již čekalo hudební
trio – Pekař, Bohuš a Hynek, které přispělo k dobré pohodě i náladě.
Jirkovi Hanákovi již tradičně moc děkujeme za výrobu chroustů a
zorganizování soutěže pro děti ve sbírání.

VZPOMNĚLI JSME 70 LET OD OSVOBOZENÍ
Moravských Knínic
Je to již 70 let, kdy byly osvobozeny Moravské Knínice. Stalo se tak dne 9.5.1945
v odpoledních hodinách. Tento okamžik byl zdejšími občany vnímán jako
definitivní konec II. světové války, jako historický přelom a nový začátek.
Na znamení úcty a vděčnosti obětem válečných hrůz položili představitelé obce,
Sokola a Junáka v neděli 10. května k památníku padlých za II. světové války
kytice a vzpomněli na tyto události při pietním aktu.
Na vlajkoslávě vlály vlajky, česká a rumunská. V čele průvodu nesli praporečníci
prapor obce, Sokola i nový prapor skautského oddílu. Zazněla Česká hymna.
Starosta obce ve svém projevu vzpomněl na tragické události z válečných let.
Místostarostka obce citovala z obecní kroniky, jak probíhaly poslední okamžiky
války v naší obci. Za každého padlého občana Moravských Knínic položili kníničtí
skauti zapálenou svíci.
–kanc-

Součástí oslav byl také PROMENÁDNÍ KONCERT
Součástí oslavy 70. výročí osvobození obce byl promenádní koncert Velkého
dechového orcherstru ZUŠ Letovice.
Orchestr zahrál smuteční pochod na zahájení pietní akce. Závěrečnou hymnou
Evropské unie, byla oficiální část oslavy, u památníku obětem 2. světové války,
ukončena.
Následoval přesun do parku v Koutě, jak jinak než za zvuku hudby, svižným
pochodem.
A zde si diváci poslechli skladby doslova z celého světa a všech hudebních žánrů.
Na úvod to byla směs různých skladeb od pochodu maršálka Radeckého až po
hudbu k večerníčkům. Následovaly skladby Glena Millera, latinskoamerické paso
doble, mambo, směs skladeb z filmu Tenkrát na západě, španělské
skladby, ,směs hitů skupiny ABBA a jiné krásné melodie. Na závěr zazněla
nejznámější česká polka Škoda lásky.
Za všechny diváky, kteří nezaváhali a koncertu se zúčastnili, věřím, že se
podobný úchvatný hudební zažitek bude v Knínicích opakovat. A kdo zaváhal a
nepřišel, může jen litovat!
-kanc-

Zprávy ze školy
Stáž v Tachově
Stáž v Tachově ve dnech 13. - 15. 4. 2015 zajišťovala společnost LEGRO
CONSULT v rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje“, reg. č.
CZ.1.07./1.3.00./48.0009. Je další součástí projektu vzdělávání pedagogických
pracovníků mateřských škol. Z Jihomoravského kraje odjíždělo 24 pedagogů, 6
se jich připojilo v Českých Budějovicích. Za naši školu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
se zúčastnila paní ředitelka a dvě učitelky MŠ.
V programu stáže byly návštěvy různých typů zařízení pro předškolní výchovu,
setkání s místostarostkou Tachova a prohlídka pamětihodností v Tachově

(jízdárna, rozhledna). Celkem jsme měli možnost navštívit sedm mateřských škol,
tři klasické státní mateřské školy, dvě v Tachově a jednu v Kostelci, mateřskou
školu speciální v Tachově, jednu soukromou Montessori školu v Plzni a dvě lesní
soukromé školy „Větvička“ a „Medvíďata“ v Plzni. Naše pracovní skupiny každé
ráno před sedmou hodinou vyjížděly z Tachova, vracely se okolo čtvrté hodiny
odpoledne. Na všech mateřských školách v Tachově i v Itálii obdržely paní
ředitelky tašku s reklamními předměty naší obce, mikroregionu Kuřimka a
Jihomoravského kraje.
Také reportéři místního týdeníku v Tachově navštívili s kamerou mateřské školy
při naší návštěvě. Mohli jsme porovnat například vybavenost škol a školních
zahrad, přístup pedagogických pracovníků k dětem v různých typech škol a v
neposlední řadě živě diskutovat otázky předškolní výchovy se všemi účastníky
stáže.
Stáž nás profesně velmi obohatila, umožnila nám vytvořit si vlastní názor na
některé směry předškolní pedagogiky a inspirovat se pro naši vlastní práci. Velmi
nás také potěšil zájem ostatních pedagogů o náš projekt „Technické školky“ i
praktickou výuku životního cyklu hmyzu pomocí odchovu housenek motýlů.
Po návratu z každé stáže následuje prezentace akce dalším účastníkům naší
školy. Již jsme obdrželi pomůcky na práci se dřevem, netradičními materiály,
s keramikou a plasty. Největší radost nám udělala keramická pec

Stáž ve Francii
V měsíci květnu pokračoval projekt v ZŠ a MŠ Moravské Knínice, který
zajišťovala společnost LEGRO CONSULT „Profesní rozvoj pedagogických
pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského
kraje“, reg. č. CZ.1.07./1.3.00./48.0009 v pořadí již třetí zahraniční stáží ve Francii
s výjezdem do Belgie a Lucemburska. Stáž se konala ve dnech 18. 5.- 22. 5.
2015. Z naší školy se jí zúčastnily dvě paní učitelky z MŠ II.. Během stáže
účastníci navštívili dvě mateřské školy v Longwy, dvě v Nancy, jednu mateřskou
školu v Lucembusku a vědecké centrum v Nancy. Dále hlídací střediska a
vzdělávací a sportovní centrum, které francouzské děti využívají.
Účastníci stáže byli také přivítáni na radnici v Longwy, kde jim byly představeny
školské systémy Francie, Lucemburska a Belgie.
Francie je zemí multikulturní a v mateřských školách se můžete setkat s mnoha
národnostními menšinami. Všude ale viděli milé a bezprostřední děti…
Po školské reformě, která se ve Francii chystá na příští rok, se předškolní
vzdělávání dětí bude přibližovat více našemu pojetí – škola hrou.
Stáž byla velmi inspirativní, jak po stránce práce s dětmi v mateřských školách,
vybavením tříd, tak i množstvím výtvarných nápadů. Mezi jednotlivými školami
byly poměrně velké rozdíly, některé připomínaly spíše naše školní třídy ZŠ,
některé byly blízké našim třídám MŠ.
V červnu pokračuje projekt dalším vzděláváním pracovníků mateřských škol
v osobnostním rozvoji a v polytechnickém vzdělávání, například „Práce
s iPadem“, „Práce s keramickou hlínou“, „Práce s dřevěnými materiály“, „Práce
se speciálními materiály, s přírodními materiály, s textilem, s papírem“ atd…

Svoje zkušenosti a dovednosti z těchto kurzů mohou účastníci ihned uplatnit ve
svoji práci s dětmi. Projekt bude ukončen 31.8. 2015.
Pro naši mateřskou školu je projekt velkým přínosem, jsme rádi, že jsme se mohli
účastnit.
Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
květen 2015

Kajky v Praze
Světlušky Kajky vyrazily na družinovou výpravu do ZOO v Praze. Brzké ranní
vstávání vyvážilo cestování luxusním vlakem, nadšení nebralo konce ani v metru
a hlavně při pozorování exotických zvířat. Holky musely odpovídat na kvízové
otázky, které jim připravily jejich rádkyně. Večer se vracely sice unavené, ale plné
nezapomenutelných zážitků.

Orlové vybojovali bronz!
Orlové se svými rádci a s posilou Štěpánem M. z Červené šestky se
zúčastnili fotbalového turnaje skautů v Brně
a umístili se na bronozové příčce.
Gratulujeme

KNÍPEK CUP 2015
XIII. ročník Knípek Cup 2015 - turnaje v petanque uspořádala v sobotu 23.
května 2015 tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice. Této již tradiční a
léty prověřené sportovní akce se zúčastnilo, stejně jako v loňském a
předloňském ročníku 12 dvojic. Letošní ročník byl dokonce s mezinárodní
účastí, neboť ve startovním poli byl i hráč ze Španělska. Další dvojice tvořili
domácí i přespolní hráči z Moravských Knínic, V. Bítýšky, Brna a Tišnova.
Účastníci byli pořadateli turnaje rozděleni do dvou šestičlenných skupin, ze
kterých postupovaly první dvě dvojice do semifinále. Celý turnaj byl hrán
na jednu vítěznou sadu do 13 dosažených bodů. Z důvodu nepřízně
počasí již nebylo hráno kolo poražených, a o celkovém pořadí na 5. -12.
místě tak rozhodly výsledky utkání v základních skupinách.
Na stupních vítězů stanuly letos pouze přespolní dvojice. Vítězi se stali Fišer
Karel a Lužová Petra z Brna před Nahodilovými Rosťou a Romanem z V.
Bítýšky, třetí příčku potom obsadili Bučkovi Miloš a Dagmar Bučkovi
z Tišnova. Doplňkově byly nově zařazeny dovednostní soutěže. Nejlepším
nadhazovačem byl Patrik Pleskač a hod na přesnost vyhrál Robin Pleskač.
Poděkování za organizaci turnaje patří manželům Marečkovým.

Poskytnutím věcných nebo peněžních darů se na akci podíleli:
Auto Michal Skoupý, E.ON Mgr. Pavel Mareček.
Celkové pořadí :
1.
Fišer Karel
2.
Nahodil Rosťa
3.
Buček Miloš
4.
Šipka Petr
5.
Kunc Lukáš
6.
Mareček Pavel
7.
Kunc J.
8.
Pleskač Robin
9.
Podborský Tomáš
10. Řezníček Petr
11. Havlíková
12. Polizzer Teodor

-

Lužová Petra
Nahodil Roman
Bučková Dagmar
Králíková Michala
Havlík Michal
Marečková Yvonne
Kuncová A.
Pleskač Patrik
Miguel Valentín
Polizzerová Barbora
Knoflíčková
Jelínková

Brno
V.Bitýška
Tišnov
V.Bítýška
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
V.Bit./Španělsko
M.Knínice
M.Knínice
M.Knínice
-lv-

DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
V sobotu 30. května proběhne na nádvoří kuřimského zámku už třetí ročník Dne
národnostních menšin. Tradiční jídla tentokrát nabídnou zástupci sedmi různých
národností, kteří v Kuřimi žijí. Ochutnat tak můžete speciality maďarské, polské,
slovenské, makedonské, arménské, arabské nebo ukrajinské kuchyně. Akci
pořádá Římskokatolická farnost Kuřim ve spolupráci s městem Kuřim. Vstup
zdarma.

Brněnsko tančí a zpívá 2015
4. 6. 2015 17:00 Stará radnice – nádvoří
Vstupné dobrovolné
Letošní jubilejní ročník tradiční hudební a taneční přehlídky folklorních souborů a
skupin regionu Brněnska nese podtitul „To nejlepší z Brněnska“.
Této akce se zúčastní též Cimbálová muzika Kyničan, mužský sbor a taneční složka
souboru Kyničan. Čyři tanečníci vysoupí s tancem Hajduk.

BRIGÁDY V SOKOLOVNĚ
Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice za finanční podpory obce naplánoval pro
letošní rok zahájení generální opravy budovy sokolovny. V první etapě se
budou měnit okna na východní a jižní straně budovy. Z důvodu finanční
úspory se výbor shodl na pořádání brigád, které připraví jednotlivé části
budovy na vlastní odborné práce. Bude se jednat o vyklízecí práce či
otloukání starých omítek a úklid po výměně oken.
Brigády PRO MUŽE se budou konat každé úterý a čtvrtek od 18:00 hodin.
Brigády žen budou vyhlášeny především po ukončení prací na úklid.
Žádáme především vedoucí oddílů, aby informovali členy o této akci.

Z důvodu potřeby účasti všech dospělých členů Sokola na brigádách výbor
Sokola zvyšuje pro rok 2016 oddílové příspěvky o 500,-Kč na dospělého člena
(18-60 let). Tuto částku si může každý člen umořit odpracováním
brigádnických hodin. Muži 8 hodin. Ženy 4 hodiny. V případě odpracování
nižšího počtu hodin, bude člen platit poměrnou část.
DĚKUJEME VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE JIŽ BRIGÁD ZÚČASTNILI!

Pozvánka na ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá v neděli 7.6.2015 ve 14:00 hodin na
hřišti u sokolovny v Moravských Knínicích
20. ročník ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE.
Soutěží se v následujících disciplínách :

běh na 25 a 50 m

hod kriketovým míčkem

skok daleký
Na závěr se běží tradiční Knínické kolečko.
Soutěží se mohou zúčastnit děti od 3–15 let. Dospělí mohou soutěžit ve vrhu
koulí. Registrace soutěžících od 13:30 hodin. Srdečně zveme!

SOKOLSKÉ BRNO 2015
V dnech 5. – 7.6.2015 se Brně uskuteční akce SOKOLSKÉ BRNO 2015
Sokolská župa Jana Máchala si Vás dovoluje pozvat na setkání malých
i velkých sportovců a přátel pohybu. Stalo se tradicí, že v období mezi
všesokolskými slety připravují brněnští Sokolové sportovní setkání pro
všechny věkové kategorie – Sokolské Brno. Bude tomu tak i v tomto roce
v termínu 5. – 7. června 2015. Současně oslaví 25. let od znovuobnovení
České obce sokolské.
Rámcový program:
Pátek 5. června 2015
16.00 – 18.00 „Děti, pojďte si hrát“ Tyršův park
Sobota 6. června 2015
10.00 – 16.00 beachvolejbal – turnaj mládeže hřiště Sokol Brno I
11.00 – 12.00 Přehlídka pódiových skladeb hala Sokol Brno I
13.00 – 16.00 Olympijský šplh v Olympii Olympie, Modřice
18.00 – 19.00 Česká republika v Helsinkách hala Sokol Brno I
19.00 – 20.30 „Křídla nad Špilberkem“ Letní scéna Špilberk
13.00 – 17.00 „Sportujeme s ÚŠ ČOS“ – pohybové hry park pod Špilberkem
v každém věku, parkouru, frisbee, žonglování
14.00 projekce z divadelního vystoupení „Antigona“ prostory Sokola Brno I .
16.00 koncert Symfonického orchestru Sokola Brno I. park pod Špilberkem
po celý den výstava „Rok sokolské architektury 2015“ prostory Sokola Brno I
22.30 ohňostroj brněská přehrada “Rovnou do srdce”
Neděle 7. června 2015
9.00 – 16.00 beachvolejbal – turnaj mládeže hřiště „Sokolák“

10.00 – 19.30 MČR mládeže – sportovní gymnastika chlapců hala Sokol
Brno I
13.00 slavnostní sokolský průvod se ze Zelného trhu na hřiště Sokola Brno
I, ul. Kounicova
14.30 – 17.00 „Sokolové Brnu“ hřiště Sokol Brno I – ul.Kounicova –
přehlídka hromadných skladeb

ŠVÉDI NA MORAVĚ
Skupina Houwaldův regiment Vás zve na 6. ročník historické akce "Švédi
na Moravě - vypálení Veverské Bítýšky 1645 - 370. výročí", která se bude
konat od pátku 12.6. do soboty 13.6.2015 v prostoru za areálem
Hartmann-Rico ve Veverské Bítýšce. Program:
pátek 12.6.2015

20:45 oficiální zahájení a představení účinkujících skupin z mnoha
zemí Evropy

21:00 šermířská pohádka "O statečné princezně a šikovném princi"
sobota 13.6.2015

10:00 zahájení akce

10:15 otevření naučné stezky pro děti

10:45 hudební vystoupení skupiny "Rabussa"

11:30 čaroděj "CAVE" a hady

12:15 hudební vystoupení skupiny "Rabussa"

13:00 ukázka "práva útrpného" - plukovní kat

13:30 kejklíř Jonáš - kejklířské a žonglérské vystoupení

14:00 představení zahraničních účastníků

15:30 šermířské představení "Od píky"

16:00 vyhlášení dětských soutěží

17:00 rekonstrukce bitvy "Vypálení Veverské Bítýšky 1645"

18:15 hudební vystoupení skupiny "Rabussa"
více na plakátu nebo na www.houwald.cz

HURÁ NA PRÁZDNINY
ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE Z MORAVSKÝCH KNÍNIC A OKOLÍ NA

UŽIJTE SI SPOLEČNĚ ZAČÁTEK LETNÍCH PRÁZDNIN - Přespání ve
stanech na hrázi rybníka, Pro odvážné spaní pod širákem, Táborák aneb
přineste si špekáček, Bohaté občerstvení zajištěno.
SEJDEME SE V PÁTEK 26. ČERVNA 2015 OD 19:00 U RYBNÍKA POD
KAPLÍ
Nezapomeňte na vlastní stan. Za „extrémně“ nepříznivého počasí se akce
nekoná

