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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Kabelizace obce
Práce na kabelizaci obce zvolna pokračují. Po překonání administrativních problémů se
opět rozjela spolupráce mezi firmami, kdy je nutno zkoordinovat postup při budování
nového veřejného osvětlení, rozhlasu a vedení optických vláken pro kabelovou televizi a
internet. Není to vůbec jednoduché, neboť pro umístění některých nových stožárů VO je
nutno nejprve vytáhnout původní betonový sloup, který však ještě nese stávající televizní
kabel. Práce pokračují z našeho pohledu velmi pomalu, ale jsme rádi, že se posouváme
ke zdárnému cíli. Nové osvětlení bylo zprovozněno v ulici Mezihoří a práce se nyní
přesouvají do dalších kabelizovaných ulic.

Budování nové mateřské školy je ve finále
V současné době se soustředily práce na
okolí mateřské školy. Před budovou a
rovněž vzadu ve školní zahradě jsou
prováděny terénní úpravy a připravuje se
výsev trávníků. Stávající dětské hřiště bylo

doplněno o nové herní prvky a byla též
založena dvě nová pískoviště. Před
budovou se pracuje na novém dětském
hřišti, které bude sloužit v odpoledních
hodinách též pro širokou veřejnost.

Výsadba zeleně v katastru obce
Při vycházkách do přírody jste si jistě povšimli velkého počtu vysazených stromů a keřů
v prostorách bývalého areálu vojenské střelnice. Výsadba byla zrealizována v rámci
dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Pro obec je výhodou, že ve
výběrovém řízení vybraná firma má po dobu tří let povinnost zabezpečit veškerou péči o
vysazené stromy a keře, tj. včetně zálivky. V tomto velmi suchém počasí je to opravdu
náročný úkol.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané
mohou, po přihlášení v sekci aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní
web. 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 15.6.2018
pouze 110 ze 700 dospělých obyvatel obce. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK, ať
jste informovaní!

SMS INFO
Obecní úřad zasílá důležité informace o dění v obci také formou SMS. Přihlásit se
k odběru zpráv můžete vyplněním formuláře na webu obce. Zprávy obecního úřadu Vám
následně budou chodit zdarma formou SMS na Váš mobilní telefon.
Příkladem je například informace o vypnutí elektrické energie v minulých měsících.
Informaci, kterou obec rozešle, budete tak mít i pokud se nebudete nacházet
momentálně v obci. Do informačního systému SMS INFO se můžete přihlašovat ihned
(horní lišta webu). Kdo z občanů nemá internet nebo se neumí do SMS systému
přihlásit, dostaví se na obecní úřad, kde bude přihlášen.
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Dovolená na obecním úřadě
Ve dnech 2. 7. – 4. 7. 2018 bude Obecní úřad Moravské Knínice uzavřen z důvodu
čerpání dovolené.

Úřední hodiny na Obecním úřadě Moravské Knínice o prázdninách
Od 9.7. do 31.8.2018 bude Obecní úřad Moravské Knínice otevřen následovně:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

17:00
12:00
17:00
12:00
12:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro potřeby každoroční společenské akce
- Vítání nově narozených občánků do
společenství obce Moravské Knínice,
žádáme rodiče narozeného dítěte o
vyplnění dokumentu – souhlas se
zpracováním osobních údajů. Tento

souhlas je zveřejněn na webu obce:
https://www.moravskekninice.cz/formul
are nebo je k vyzvednutí přímo na
obecním
úřadě.
Vyplněný
formulář
odevzdejte na obecním úřadě nebo vhoďte
do schránky u vchodu obecního úřadu.

Volby do zastupitelstev obcí - členství v okrskové volební komisi
Datum konání: 5. a 6. října 2018
Kdo z občanů starších 18ti let by měl zájem v těchto dnech pracovat jako člen okrskové
volební komise, přihlaste se na Obecním úřadě Moravské Knínice, osobně, telefonicky
nebo e-mailem. Pracovní i platové podmínky budou sděleny obratem.
-Jana Kosíková-

OBECNÍ KNIHOVNA
Výsledky výtvarné soutěže na téma - HASIČ
Ve spolupráci s místní ZŠ se do této soutěže zapojilo hodně dětí. Malby, především
vodovými barvami, byly moc povedené a vybrat ty nejpovedenější bylo těžké. K
vyhodnocení výsledků byla přizvána pětičlenná porota, která rozhodla o tomto pořadí:
Mladší kategorie (1.- 2. ročník):
1. místo - Sedmíková Valerie
2. místo - Jandora Vojtěch
3. místo - Stehnová Pavlína
4. místo - Pekaříková Dorota
5. místo - Hájek Tomáš

Starší kategorie (3.- 5. ročník)
1. místo - Helánová Nela
2. místo - Veselská Julie
3. místo - Císařová Anna
4. místo - Šipková Lucie
5. místo - Šimek David

Všem oceněným tleskám a přeji pěkný výlet do hasičské zbrojnice do Kuřimi, který je za
odměnu čeká. Pěkné prázdniny a nezapomínejte na čtení,
-Vaše knihovnice Romana Helanová-
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Technické školky v MŠ
Ve dnech 13. a 14. června 2018 navštívila
vedoucí učitelka Bc. Pavlína Kozinová jako
lektorka Technických školek
mateřské
školy v Kopřivnici. Nejprve se společně se
zástupci MAS Brána Brněnska zúčastnila
pracovní schůzky na Městském úřadě
Kopřivnice, kde proběhlo také školení
učitelek v rámci projektu Technické školky,
jehož je lektorkou. Všechny opět velmi
zaujala výstava výrobků, které během
uplynulých let v rámci projektu vytvořily
děti naší mateřské školy v Moravských
Knínicích.
Druhý den proběhla návštěva přímo v

mateřské škole v Kopřivnici, kde si děti pod
vedením pana Martínka a paní učitelky
Kozinové vyrobily krásné lodičky. I v tak
„technicky vyhlášeném“ městě jako je
Kopřivnice, byly paní učitelky vděčné za
praktickou ukázku práce dětí s nářadím a
nástroji a zahrnovaly paní učitelku mnoha
dotazy.
Návštěva Kopřivnice byla velkým přínosem
i pro paní učitelku, sdílení zkušeností s
ostatními mateřskými školami je vždy
inspirativní a tentokrát proběhlo ve velmi
milé a přátelské atmosféře.

Spolupráce s myslivci
Členové Mysliveckého spolku Sychrov
Moravské Knínice přichystali na pátek
1. června 2018 pro žáky základní
školy dopolední program k oslavě
„Dne dětí“. Myslivci, jak už mnohokrát,
využili
rozlehlého
prostoru
u
Myslivecké chaty na "Čihadle" a
okolního lesa, kde si děti na
jednotlivých stanovištích mohly pod
dohledem vyzkoušet různé aktivity,
např. střelbu ze vzduchovky na terč,
lanové centrum v krásném lesním
prostředí nebo si zkusit, jaké je to být
psovodem záchranářského psa. Děti
byly za své výkony odměněny
hodnotnými cenami a vítězové ve střelbě dostali poháry vítězů. Na závěr nechybělo ani
občerstvení a tradiční opékání špekáčků. Mnohokrát děkujeme mysliveckému spolku za
pěkně zorganizované dopoledne a těšíme se v budoucnu na další společně strávené
chvíle.
Pythagoriáda
Dne 29. května 2018 se konalo v
Ivančicích okresní kolo Pythagoriády,
kterého se zúčastnili dva žáci naší školy.
Bohužel se neumístili na prvních místech,
ale získali cenné zkušenosti do dalších
let.
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Škola v přírodě
Jako každý rok vyrazila naše základní
škola na týdenní pobyt na školu v přírodě
do Šafránkova mlýna u Drahonína. Téma
pobytu bylo „Letem světem 2018“. Cílem
bylo seznámit se s různými druhy
dopravních prostředků a cestovat po světě.
Cestovatelé se naučili udržovat pořádek na
pokoji, plnili spoustu různorodých úkolů,
užívali si sportování na velikém hřišti a

ročník XXVI

největší úspěch mělo vyrábění vodních
plavidel z přírodních materiálů a především
jejich samotné pouštění na řece. Každá
skupinka si obula holínky a postupně
pouštěli plavidla na řeku, ostatní je
povzbuzovali z mostu. No, a zapomenout
jmenovat diskotéku, to nejde. Už se těšíme
na příští rok.

„T Mobil- Školní olympijský běh“.
Již podruhé se naše základní škola zúčastnila celostátního „T Mobil- Školního
olympijského běhu“. Každý žák školy uběhl úspěšně danou délku trasy - 500 m.
Všichni dostali za účast drobnou odměnu, medaili a diplom.
Pasování předškoláků
Ve čtvrtek 21. června odpoledne se dočkali naši předškoláci z mateřské školy
slavnostního pasování předškoláků na opravdové prvňáčky. Pasování proběhlo ještě
v mateřské škole před sokolovnou. Od školy dostali na památku knihu na svoje první
pokusy ve čtení v první třídě a pracovní listy „Linda a Tonda jsou do školy“.
Malá technická univerzita
Projekt Malá technická univerzita, do
kterého vstoupila naše škola, nabídla
žákům zábavný technicky zaměřený
vzdělávací program. První lekce proběhla
v pátek 22. června 2018 ve dvou blocích
na téma Malý architekt.

Návštěva základní školy v Kuřimi
V pondělí ráno ještě před posledním
plaveckým výcvikem navštíví páťáci
základní školu Jungmannova Kuřim, kam
čtyři z nich nastoupí po prázdninách. Další
dva žáci budou pokračovat na sportovní
škole v Brně (fotbal) a dva žáci se dostali
na víceleté gymnázium do Tišnova.

Atletický den
V úterý čeká na školáky opět sportování, prověříme jejich zdatnost v atletických
disciplínách.
Ukončení školního roku v ZŠ a MŠ
V pátek ráno dostanou žáci školy vysvědčení za svoji celoroční práci ve škole. Tento den
mimořádně končí i provoz mateřské školy z důvodu stěhování z prostor sokolovny do
nově otevřené třídy, která se dostavovala vedle původní budovy.
Poděkování
Vedení školy děkuje všem, kteří naši školu podporovali během roku. Dětem, rodičům i
pracovníkům školy přejeme dostatek času k odpočinku a nabrání sil do nového školního
roku, který bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 9:00 h ve společenském sále školy.
Den otevřených dveří v nové MŠ
V neděli 2. září 2018 v 15:00 h se koná slavnostní otevření nové třídy mateřské školy.
Zveme širokou veřejnost k prohlídce nových moderních prostor pro děti.
-Hana Burianová, ředitelka ZŠ a MŠ-
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1918 - 2018
Antonín Kučera - Kapitola VI.
Válečná léta (Vánoce 1915 – léto 1916)
Přesnou lokalizaci, kde se Antonín nacházel na sklonku roku 1915, z korespondence
kvůli cenzuře vyčíst nelze, nicméně je zřejmé, že od konce srpna po celý podzim 1915 až
do začátku roku 1916 bojoval
na východní frontě. 10.
prosince
1915
píše
J.
Honzárková Antonínovi –
„Lituji tě drahoušku, že musíš
jen v té zemi na mě
vzpomínati
a
ke
mně
nemůžeš. – Nic si však z toho
nedělej, že jsi tak osamělý
v těch pustých horách – až se
navrátíš,
vynahradím
ti
všechno kolikrát násobně.
…Stále je slyšet, že bude
brzy mír. Kéž by to byla
pravda. Včera jsem ti psala,
že Severinův je zajat v Itálii,
v Rusku je Vojanec. Již je jich
hodně zajatých z Kynic. Po
válce bude převrat, že?“ 1
Ze stejné doby se zachoval
rovněž
Antonínův
lístek,
v němž
zdraví
Josefu
z „ruských pralesů“ a zároveň
přeje šťastné a veselé svátky vánoční a šťastný nový rok. „Já prozatím musím i letošní
Vánoce trávit v poli. Doufám však, že nový rok bude pro nás šťastnější než starý, že se
v něm přece shledáme.“2
S blížícími se Vánocemi píše Josefa v dalším dopise o naději na mír a na shledání.3
Z různých vzpomínek vojáků z ruské fronty jsme vytvořili obraz, jak mohly Vánoce v poli
kdesi na východní frontě vypadat ... Obě strany víceméně respektovaly klid zbraní o
svátcích, jen občas někde v dálce byla slyšet přestřelka děl nebo rány nočních hlídek.
Vojáci se mohli sejít ve svých úkrytech, obložených mechem a chvojkami a vyzdobených
pohlednicemi z domova, poobědvali rybí polévku, smaženou rybu s bramborovou kaší a
společně vzpomínali na vzdálenou vlast. Důstojník zasadil do prázdného obalu od
šrapnelu malou jedličku, společně ji ozdobili cukrlaty a ořechy a poté rozdělovali vánoční
dárky pro mužstvo: dýmky, cigarety, doutníky, tabák, zápisníky, mýdlo, svíčky, perník,
suchary a jiné drobnosti. Již druhé válečné Vánoce, přes naději, které tyto svátky
1

J. Honzárková píše A. Kučerovi z 10. 12. 1915
A. Kučera píše J. Honzárkové 15. 12. 1915
3
J. Honzárková píše A. Kučerovi 26. 12. 1915
2
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symbolizují, se v duši vojáků uhnízdil červ beznaděje, pesimismu a pochyb, že bude
lépe.4
Po vánočních svátcích píše Josefa Antonínovi: „Měli jste na svátky trochu klid? Jste ještě
dále dopředu nebo vzadu .... Nevíte něco o míru? Tady je to pořád stejné – jako kdyby
měla být válka bez konce. Možná, že tam v poli to víte. Hleď tedy miláčku, ať nový rok je
pro nás oba šťastnější, bychom příští svátky trávili již spolem.“5
Bezesporu zajímavý je dopis z 29. 12. 1915, ve kterém se Josefa pokouší zjistit, kde se
Antonín nachází, radí mu, aby použil šifru „ Nemohl bys mi šikovně napsat, u kterého
města jsi? Kupř. piš to pod sebe, totiž ke každému slovu přidej písmenko a to velké.
Kdyby se vědělo, že dopis nerozdělají, psal bys všechno, že? Tentokrát nebyl dopis
rozdělán, ale dřívější však ano. Již to nějak vystuduj.“ O špatné informovanosti veřejnosti
v zázemí svědčí Josefiny otázky, kdo vyhrává, zda „my nebo Rusi“, co celé válce říká a
zda „bude už končiti či ne? Teď je prý na Rusku hůře, ano? Nejvíce porachocení jdou
z Haliče. Však ty jsi šikovný, že jakmile by to šlo, tak se přeci nějak dostaneš.“
O skutečnosti, že řada Čechů a Moravanů pod vlivem slovanské vzájemnosti na ruské
frontě proslula „nižším nasazením“ v bojích a stále častěji přecházela na stranu Rusů
svědčí věta: „Zajímati – pokud nemusíš, se nedávej.“6 V průběhu léta a podzimu 1915
totiž stále častěji přecházely české části pluků na stranu protivníka. Nálada obyvatelstva
především na základě iluzí o brzké porážce Rakouska-Uherska byla výrazně
protirakouská a nováčci i záložníci ji přenášeli do vojenských jednotek.
O náročné službě na frontě vypovídá Antonínův dopis z ledna 1916: „Odpusť mi, že ti
nemohu denně psát. Stále máme služby nebo práci s nepřítelem, není tady mnoho
volného času. Ten většinou náleží Tobě. Jsem doposud zdráv. 7
Na počátku února 1916 (5.2.) se A. Kučera vrátil ke kádru k výcviku pochodových rot, o
čemž svědčí Josefin dopis z března, z jehož kontextu je patrné, že Antonín se nachází
v Rakousku. Josefa se zmiňuje, že dostala dva lístky z Kovelu8 a dva z Vídně. Po
dvouměsíčním výcviku a pravděpodobně i krátké dovolené odjel Antonín 6.5.1916 potřetí
do pole. Z této doby se zachovala kusá zpráva: „Přijmi opět vzpomínku z pole. Daří se
mně dobře.“ 9
Lenka Špačková, Adam Špaček

ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Knípek cup 2018
V pořadí již XVI. ročník turnaje v pétanque s názvem „Knípek Cup 2018“
uspořádala první červnovou sobotu 2.6.2018 Tělocvičná jednota Sokol
Moravské Knínice. Této tradiční a léty prověřené oblíbené sportovní akce se zúčastnilo
14 dvojic hráčů a hráček ve věku od 7 do 70 let. O oblíbenosti tohoto sportovního
podniku svědčí fakt, že letošní ročník měl opakovaně mezinárodní rámec v podobě 5
zahraničních aktérů z Velké Británie, Polska, Srbska a Chorvatska. Hlavní rozhodčí Pavel
Mareček zvolil po předchozích 15 ročnících nový „Švýcarský systém“ turnaje, kdy každý
4

Zoglman, A.: Vánoce zákopech 1915, in: Domov za války 2, Praha, 1930, str. 439 - 444
Josefa Honzárková A. Kučerovi, dopis z 26. 12. 1915
6
Josefa Honzárková A. Kučerovi, dopis z 29. 12. 1915
7
A. Kučera J. Honzárkové, dopis z 8. 1. 1916
5

8

Kovel je město ve Volyňské oblasti v severozápadním cípu Ukrajiny poblíž hranic s Polskem a Běloruskem.

9

A. Kučera J. Honzárkové, dopis z 13. 6. 1916
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soutěžní pár odehrál 5 utkání, která určila celkové pořadí. V celkem 35 sehraných
utkáních nezůstal žádný celek bez vítězství a pouze vítězná dvojice nebyla poražena.
Poděkování za poskytnutí věcných cen, které pomohly k motivaci hráčů, patří
sponzorům: E.ON, Mikrop Čebín, Vít Liškutín DOLP, Stolařství Jiří Hanák, Autoservis
Michal Skoupý, František Kšica starosta obce M.Knínice.

Libor Vojanec

1. Petr Bejšovec

David Hanák Brno

8.

2. Yvonne
Marečková
3. Dominik
Tomaszewski

Blanka
Lazarová
Roland
StanbridgeMiles

M.K/Brno

9.

4. Vladimír
Matuška

Jiří Barák

Brno

5. Zdeňka
Pleskačová
6. Jiří Hanák

Miroslav
Pleskač
Petr Hanák

7. Jaromír Svítil

Zdeněk Tyšl

Milica
Komljen
Tomáš
Staněk
Martin
Nahodil

Petr
Šipka
Antonín
Duda
Roman
Nahodil

Srbsko/Brno

11.

Lukáš
Vojanec

Libor
Vojanec

Kuřim

M.K.

12.
13.

Kuřim/Brno

14.

Jana
Lukaš
Josef
Šojat
Teodor
Politzer

Chorvatsko

M.K.

Iva
Dejanovič
Ilona
Šojatová
Jolana
Politzerová

Polsko/V.Britá 10.
nie

M.K.
V.Bítýška

M.K.
M.K.

XXIII. ročník Atletického čtyřboje v Moravských Knínicích
TJ Sokol Moravské Knínice pod patronací Sokolské župy Pernštejnské upořádala 3.
června 2018 již XXIII. ročník Atletického čtyřboje mládeže. Této tradiční a oblíbené
sportovní akce se letos zúčastnilo 60 mladých atletických nadějí ve věku od 2 do 15 let
nejenom z regionu, ale mnohdy i ze vzdáleného okolí. Mladí závodníci soutěžili
v disciplínách: běh na 50 resp. 25 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Závěr potom
patřil tradičně běhu všech zúčastněných soutěžících bez rozdílu kategorií v „Knínickém
kolečku“.
O dramatičnosti tohoto sportovního podniku svědčí fakt, že o celkovém pořadí mnohdy
rozhodovaly pouze velmi těsné bodové rozdíly.
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Poděkování za dokonalou organizaci patří členům Sokola Moravské Knínice, Sokolské
župě Pernštejnské a České obci sokolské za věcné ceny, diplomy, medaile a
občerstvení.
Kategorie 3 - 4 roky :
Kategorie 9 - 10 let chlapci :
1. Simetinger Jakub Lažánky 1665 b.
1. Laštůvka Marek Kuřim
2271 b.
2. Kurka Maxmilián M.Knínice 1655
2. Foltýn Jaromír Malhostovice 2241
3. Bárta Mikuláš
Praha
1642
3. Politzer Teodor M.Knínice
2218
4. Kuchařík Martin
AK Tišnov 1580
Kategorie 9 - 10 let dívky :
5. Kohoutová Zuzana Tišnov
1575
1. Seberová Aneta AK Tišnov
2657 b.
6. Polášek Matěj
M.Knínice 1515
2. Machátová Silvie AK Kuřim
2554
7. Gabryšová Marie M.Knínice 1495
3. Mazánková Valerie Brno
2025
8. Ondrová Ela
M.Knínice 1481
4. Kocůrová Kateřina AK Tišnov 1974
9. Hrdlička David
Brno
1421
Kategorie 11 - 12 let chlapci :
10.Plhoňová Anna
M.Knínice 1420
1. Vach Lukáš Kunštát
3278 b.
11.Ohniště Kristián
Brno
1270
2. Marek Jakub
AK Tišnov 2827
12.Sokolová Zita
Brno
1269
3. Kaláb Martin
M.Knínice 2808
13.Lišková Kateřina M.Knínice 1187
4. Bořil Tomáš
M.Knínice 2701
14.Adamík Filip
Kuřim
975
Kategorie 11 - 12 let dívky :
15.Havelka Tomáš
Kunštát
871
1. Mauerová Marie M.Knínice 3052 b.
Kategorie 5 - 6 let :
2. Mazálková Natálie AK Tišnov 3039
1. Pokorný Jakub
AK Kuřim 2522 b.
Kategorie 13 - 15 let chlapci :
2. Vlček Ondřej
M.Knínice 2370
1. Laštůvka Jakub
Kuřim
3857 b.
3. Kuchařík Lukáš
AK Tišnov 2337
Kategorie 13 - 15 let dívky :
4. Ohniště Edward
Brno
2228
1. Kalábová Petra
M.Knínice 2782 b.
5. Bartůněk Filip
Kuřim
2122
2. Politzerová Jolana M.Knínice 2029
6. Helan Václav
M.Knínice 1968
Knínické kolečko bez rozdílu :
7. Smejkal Vojtěch
M.Knínice 1916
1. Laštůvka Jakub
Kuřim
8. Lišková Hana
M.Knínice 1730
2. Mazálek Marek
AK Tišnov
9. Kuchařík Leoš
AK Tišnov 1693
3. Mašínská Kateřina
Sentice
10.Puky Matyáš
Kuřim
1666
4. Kocůrová Anežka
AK Tišnov
11.Bořil Jan
M.Knínice 1629
5. Sebera Matyas
AK Tišnov
12.Adamíková Alexandra Kuřim 1507
6. Kaláb David
M.Knínice
Kategorie 7 - 8 let :
1. Sebera Matyas
AK Tišnov 2685 b.
2. Mazálek Marek
AK Tišnov 2641
3. Mašínská Kateřina Sentice
2603
-Libor Vojanec-

KALENDÁŘ AKCÍ
HURÁ JSOU TU PRÁZDNINY!
Zveme všechny děti a jejich rodiče či prarodiče z Moravských Knínic na akci HURÁ JSOU
TU PRÁZDNINY 2018 >> První prázdninové přespání v přírodě * Stany postavíme na
hrázi rybníka *Bude táborák, tak si přineste špekáčky a něco na zapití <<
Kdy? v pátek 29. června 2018 od 19 hod.
Kde? Na hrázi rybníka pod kaplí
Děkujeme za podporou Knínickým rybářům
V případě „extrémně“ nepříznivého počasí se akce nekoná.
-Pavel Kaláb-
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LETNÍ STŘELBY
Myslivecký spolek SYCHROV Moravské Knínice pořádá ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
V BROKOVÉ STŘELBĚ NA VYSOKÉ VĚŽI v sobotu 30.6.2018 na myslivecké střelnici na
Čihadle v Moravských Knínicích.
Trénink v pátek 29.6. 15:00 – 19:00 hod, závod sobota 30.6 8:00 prodej položek, 8:30
zahájení závodu. Střílí se za každého počasí, položky jsou nepřenosné, prodej položek
na zbrojní průkaz, k dispozici náboje ráže 12, občerstvení, myslivecká kuchyně, hudba,
závod je dotován cenami. Změny si vyhrazuje pořadatel.
–mssychrov-

Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje
Tradiční mše svatá k uctění památky svatých Cyrila a Metoděje u kaple sv. Cyrila a
Metoděje proběhne ve čtvrtek 5. července 2018 v 9:30 hodin.

XVI. všesokolský slet 2018
Ve dnech 1.7. – 6.7.2018 proběhne v Praze XVI. všesokolský
slet. Slet zahájí v neděli 1. července tradiční Sletový průvod
centrem Prahy. Podle odhadů se jej zúčastní až 13 tisíc sokolů,
jejich hostů a příznivců z ČR i zahraničí, kteří budou
reprezentovat svůj kraj, župu, organizaci či svou zemi. Centrum
města tak zaplaví pestrá směsice účastníků Sletu ve sletových
úborech i v sokolských krojích, s prapory a vlajkami, doprovázet je bude po trase
nejméně 10 dechovek. Start bude na Václavském náměstí, odkud průvod v 10:00 vyrazí
ulicí 28. října přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží na náměstí Jana Palacha. Na
schodech Rudolfina průvod pozdraví představitelé České obce sokolské, Prahy a
vládních institucí. Průvod pak Širokou a Pařížskou ulicí dorazí na Staroměstské náměstí,
kde bude na pódiu připraven moderovaný program.
Ve 14 hodin pak mohou sokolové navštívit slavnostní mši svatou v chrámu svatého Víta
na Pražském hradě.
V prvním červencovém týdnu můžete jako diváci navštívit na několika místech v Praze
pódiová vystoupení. Na čtyřech pódiích se vystřídají skupiny z České republiky i řada
zahraničních skupin např. z Dánska, Brazílie, Srbska, USA, Slovinska či Srbska. Pestrý
program nabídne taneční, gymnastická i folklorní čísla (TYRŠŮV DŮM, Staroměstské
náměstí, Malostranské náměstí, OC EDEN)
Již potřetí v novodobé historii sletů bude součástí hlavního týdne všesokolského sletu
program Sokol Gala, který bude přehlídkou toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti
výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout. Vše začne v úterý 3. července v 19 hodin
v pražské O2 areně. Česká televize bude na webu ČT sport (www.ctsport.cz) představení
přenášet v přímém přenosu. Následujícím den ČT sport nabídne také 90 minutový
záznam i na „klasické“ televizní obrazovce. Divákům zde předvede své dovednosti na
500 vystupujících – zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů
zastoupených v České obci sokolské – a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a
Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad komponovaný ze sportovních a tanečních
vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry slavných sokolských sportovců a
mluveným slovem komentátorů. Vedle sportů, které se představily na Sokol Gala v
minulých sletech, budou k vidění i některé premiéry. V programu se objeví akrobatický
rokenrol, badminton, basketbal, moderní gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo,
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krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm,
šplh, taekwondo, taneční sport, tenis, trampolíny, teamgym, volejbal a zápas. Mezi
sportovci najdeme mnoho mistrů republiky, účastníků i medailistů z mistrovství Evropy,
světa a dokonce i z olympijských her. Program orámuje jednak spolupráce se známým
divadelním souborem La Putyka a motiv stoletého výročí vzniku československého státu.
Tomu bude věnováno i úvodní vystoupení La Putyky. Sokol Gala 2018 bude mít i jednu
velkou premiéru. Převážnou část vystoupení bude živě doprovázet stohlavý orchestr pod
vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního tělesa bude tvořit Symfonický orchestr
Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra.
Hromadná vystoupení, 13 sletových skladeb pro všechny věkové kategorie cvičenců, se
představí ve čtvrtek 5. a v pátek 6. července 2018 v EDEN ARÉNĚ.
Knínické ženy vystoupí ve skladbě Ženobraní ve čtvrtek 5.7. ve večerním programu od
21 hodin. Děvčata vystoupí ve skladbě Siluety v pátek 6.7. v odpoledním programu od 14
hodin. Oba programy bude v přímém přenosu vysílat opět Česká televize. Jana Kosíková
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Červen 2018

Zdravověda
Pokud chceme jako skauti být
připraveni
pomáhat
lidem
v nouzi, musíme vědět, jak na
to. Proto každoročně pořádáme
kurz zdravovědy pro starší i
mladší členy, vedení se ujali
paní doktorka Marie Dvořáková
a bratr Václav Gabriel – Kožak,
kterým tímto děkujeme za
poutavý výklad. Zopakovali
jsme si základní způsoby
ošetření jak nejčastějších, tak
závažných poranění i správný
postup při zavolání první
pomoci. Doufejme však, že tyto
znalosti budeme muset během
prázdnin použít co nejméně.

Závěrečná schůzka
V pátek 16. června jsme
oficiálně
celooddílovou
schůzkou
zakončili
celoroční část skautského
roku, který vyvrcholí na
našich
táborech.
Po
zhodnocení roku vůdcem
Kačerem ohodnotili rádci
své družiny za jejich
aktivitu na schůzkách či
společných
akcích.
Následně jsme si zahráli
akční
hru
a opekli
špekáčky
a
zbaštili
odměny a dobroty od rodičů, kterým děkujeme. Nyní již nezbývá než se těšit na naše dva
tábory a doufat, že vše proběhne podle plánu.
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