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jak již mnoho z Vás jistě zaznamenalo, na konci ledna letošního roku 
došlo ke změně na postu starosty naší městské části a následně 
v březnu byla zvolena i nová místostarostka. 
Bydlím v Kníničkách více než 17 let a vždy mi bylo líto rozdělování 
Kníniček na starousedlíky a náplavu. Proto jsem si v posledním čísle 
Kníničského zpravodaje se zájmem přečetla článek Lukáše Bezděka, 
kde s nadšením líčí pozitivní vliv Kníničského adventu na „smazání 
tlusté čáry“ mezi těmito skupinami. 
Jak jsem se již zmiňovala před komunálními volbami v roce 2018, spo-
jili jsme síly napříč různými uskupeními a sdružili jsme se v tým lidí, 
kteří pro Kníničky vždy pracovali a snažili se udělat maximum pro kul- 
turní, společenský, ekonomický a udržitelný rozvoj naší městské části. 
Mohu Vám slíbit, že se budeme ze všech sil snažit v pokračování našich 

Zdravím Vás v tomto pro mě nejkrásnějším ročním čase, kdy nám pří-
roda začíná ukazovat svoje divy a čáry a kdy se už nemůžeme dočkat, 
až si budeme každý podle svých zálib a zájmů plnými doušky užívat 
teplých jarních paprsků. Ačkoliv se může zdát, že zima, která právě 
končí, byla obdobím, kdy se toho mnoho v Kníničkách neudálo a lidské 
dění odpočívalo stejně jako příroda, myslím, že opak je pravdou.
Asi největší změnou, ke které v Kníničkách začátkem roku došlo, bylo 
odvolání starosty pana Bc. Žáka a zvolení nové starostky, paní Lenky 
Ištvanové.
Z několika stran se ke mně donesly zvěsti, „zaručené zprávy“, spekula-
ce i obavy, co se teď bude v Kníničkách dít. Chci Vás ujistit, že žádné kata- 
strofické změny nepřipravujeme a naopak doufáme ve zlepšení komu-
nikace nejen mezi zastupiteli navzájem, ale hlavně mezi úřadem a Vámi. 
Jednou z aktivit, která v naší MČ funguje, a podle mého názoru fun-
guje velmi dobře, je klubová činnost našich seniorů. Jsem ráda, že jim 
jako MČ umožňujeme provozovat cvičení, návštěvy kulturních zaří-
zení, výlety apod. Zcela určitě nemáme důvod něco z toho rušit.

I nadále chceme podporovat sportovní a kulturní akce, na které jste 
byli doposud zvyklí a naopak jsme ještě dvě akce přidali. Bohužel, 
z důvodu vývoje situace kolem koronaviru, jsme museli 1. ročník Ve-
likonočních dílniček přesunout až na rok 2021.
O druhé akci „Bazárek“ píše Petra Pumprlová na jiném místě Zpravo-
daje.
S mnoha z Vás se znám z akcí, které již 13. rokem pořádá SOPKa, z.s., 
který jsme založili s manželem a dalšími kamarády z Kníniček právě 
proto, abychom se mohli navzájem potkávat, bavit se, navazovat 
vztahy, komunikovat. A proč to všechno? Právě proto, že komunika-
ce je nejen lidská přirozenost, ale i životní nutnost a já chci toto 
krédo razit i při své práci místostarostky.
Co ještě dodat. Snad jen to, že dveře úřadu jsou Vám otevřené a Vaše 
problémy se budu snažit s Vámi řešit každé pondělí od 16 do 18 h.
Těším se na spolupráci s Vámi a přeji Vám krásné dny plné úsměvů  
a slunce.

 Mirka Keprtová, místostarostka

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ KNÍNIČŠTÍ,

aktivit a uděláme vše pro to, aby se nám všem zde v Kníničkách dob-
ře žilo.
Doufám, že z pozice starostky Vás přesvědčím, že naše předvolební 
sliby nebyly plané, že nám na Kníničkách záleží a budeme pro ně 
dělat jen to nejlepší. Ostatně mnozí z Vás už naše aktivity, projekty  
a akce znají a aktivně se jich účastní. 
Nikdy jsme o naší práci nemluvili, ani se jí nechlubili a nejdůležitější 
pro nás vždy byla Vaše spokojenost.
A jak známé heslo říká, když budete s naší prací spokojeni, říkejte to 
ostatním, když budete mít připomínky, řekněte to nám. 
Vaše dotazy, náměty a připomínky jsem připravena řešit na e-mailo-
vé adrese starosta@brno-kninicky.cz, nebo přímo v mé kanceláři na 
úřadě. Dveře Vám budou vždy otevřeny.

Lenka Ištvanová, starostka

Radostné prožití svátků jara Vám přeji za úřad a všechny zastupitele.
I když není vše, jak bychom si přáli, ať jsou Velikonoce veselé 

a prožijeme je ve zdraví a v pohodě.
Lenka Ištvanová, starostka
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V první části zasedání zastupitelstvo přijímá 
usnesení o zapisovateli, ověřovatelích zápi- 
su, programu právě probíhajícího zasedání  
a zápisů a usnesení z minulého zasedání.

ZASEDÁNÍ 27. 1. 2020
1. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvalu-

je veřejný způsob volby odvolání starosty.
2. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky odvo-

lává Bc. Martina Žáka z funkce starosty.
3. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva-

luje veřejný způsob volby starostky.
4. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v soula-

du s ust. § 84, odst. 2), písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon starosty bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí sta-
rostkou paní Lenku Ištvanovou. 

6. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva-
luje na program zasedání zařazení bo- 
dů: „6) Volba předsedy Finančního vý- 
boru“ a „7) Zrušení výběrového řízení na 
post tajemníka“

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí 
předsedou Finančního výboru pana Ale-
še Chrastila.

8. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvalu- 
je zrušení výběrového řízení na tajemníka 
městské části. Zastupitelstvo MČ Brno- 
-Kníničky schvaluje vypsání výběrového 
řízení na pozici tajemníka městské části. 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřu- 
je starostku paní Lenku Ištvanovou bezod-
kladně informovat tajemníka Magistrátu 
města Brna o zrušení výběrového řízení.

9. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva-
luje zápis a usnesení ze zasedání konané-
ho dne 16. 12. 2019.

10. Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky konané dne 27. 1. 2020, souhlasí s návr-
hem nové OZV č. ../2020, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška statutárního 
města Brna č. 19/2017, kterou se stanovu-
jí podmínky pro spalování rostlinných 
materiálů ve statutárním městě Brně.

11. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhla-
sí s  přiloženým návrhem obecně zá- 
vazné vyhlášky statutárního města Brna  
č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění poz-
dějších vyhlášek, bez připomínek.

12. Zastupitelstvo městské části Brno-Kní- 
ničky souhlasí s likvidací drtiče dřevního 
odpadu VERMEER VARMA 2000 č. ev. 
GA/01/00025 formou prodeje na inzert-
ních serverech, a to tím způsobem, že 
zboží bude nabídnuto za cenu stanove-
nou znalcem tj. 36.400 Kč vč. DPH. Po- 
kud nedojde k prodeji, bude cena poní-
žena každý měsíc o 10 %.

13. Zastupitelstvo městské části Brno-Kní- 
ničky bere na vědomí informace o prove-
dených rozpočtových opatřeních v kom-
petenci starosty č. 11–17/2019.

ZASEDÁNÍ 2. 3. 2020
1. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva-

luje veřejný způsob volby místostarosty.
2. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí 

místostarostkou Miroslavu Keprtovou.
3. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v sou- 

ladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 10 000 
Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce místostarosty.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí 
předsedou kontrolního výboru Ing. Pet- 
ra Vokřála.

5. V souladu s ust. § 85 zákona o obcích 
(128/2000) a dále s čl. 11 odst. 2 Statutu 
města Brna, Zastupitelstvo MČ Brno-Kní-
ničky schvaluje odkup části pozemku 
specifikovaného v kupní smlouvě za cenu 
4.500 Kč pro nabyvatele Statutární měs- 
to Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno-město, 602  00, od prodávajícího  
p. Tomáše Veleckého za podmínek uve-
dených v přiložené kupní smlouvě.

6. Zastupitelstvo městské části Brno-Kní- 
ničky nesouhlasí se zřízením služebnosti 
na pozemcích parc. č. 764/1, 764/3, 764/4, 
767/8, 768 a 1021/2 v kat. území Kníničky 
ve vlastnictví statutárního města Brna  
pro umístění vodoměrné šachty, areálo-
vých rozvodů vody a areálových rozvo- 
dů elektro NN k plánovanému objektu 
občerstvení umístěnému na pozemku 
parc. č. 764/2 v kat. území Kníničky tak- 
též ve vlastnictví statutárního města Brna 
do té doby, dokud stavebníci majetko-
právně nedořeší umístění stavby hlavní 
(samotného objektu občerstvení) na po-
zemku parc. č. 764/2 v kat. území Knínič-
ky ve vlastnictví statutárního města Brna.

7. Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky souhlasí s uspořádáním kulturních akcí 
„Kníničské jaro,“ v ceně do 25.000 Kč bez 
DPH a „Bazárek“ v ceně do 5.000 Kč bez 
DPH.

8. Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky bere na vědomí informace o provede-
ném rozpočtovém opatření v kompeten-
ci starostky č. 1/2020.

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

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY OPTICKÁ 

METROPOLITNÍ SÍŤ 
V KNÍNIČKÁCH
Vážení spoluobčané, 
v roce 2018 společnost E.ON Česká re-
publika, s.r.o. zahájila přípravu překlád-
ky rozvodů elektrické sítě ze sloupů do 
země. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky 
tehdy zvážilo využití této překládky  
a zadala firmě Enlytech s.r.o. vypraco-
vání projektu výstavby optické metro-
politní telekomunikační sítě (městský 
internet a televize). Vybudováním této 
sítě získají občané možnost připojení 
kvalitního vysokorychlostního interne-
tu, televize a dalších. 
Optická vlákna tvoří kostru celého in-
ternetu (podmořské kabely, páteřní sítě 
aj.), ovšem jako řešení přímo k účastní-
kovi se používají stále málo. V posled-
ních letech je trend tímto směrem však 
zcela jasný a v mnoha případech již 
nutný (vysoké nároky uživatelů na prá-
ci s internetem, multimédii atd.). Vzhle-
dem k poměru cena/rychlost patří op-
tika vůbec k těm nejvýhodnějším při-
pojením. Nám se otevírá možnost toto 
připojení vybudovat. 
Po předání 1. etapy projektu jsme však 
zjistili nemožnost uložení optické sítě 
v některých ulicích. Městská část z toho- 
to důvodu chystá zajištění tzv. akviziční 
činnosti. Pro občany naší městské části 
to znamená, že v přípravě 2. etapy pro-
jektu této výstavby budou majitelé ob-
jektů, které nejdou připojit po obecních 
pozemcích postupně osloveni, zda mají 
zájem o vybudování optického připo- 
jení na městskou síť. Šetření bude pro-
bíhat externí firmou v odpoledních 
hodinách následujících měsíců, kde Vám 
vysvětlí možnosti připojení. Pokud bu-
dete mít zájem o připojení, sepíše s Vámi 
zástupce projekční firmy krátký zápis  
o způsobu napojení Vaší nemovitosti. 
Řešení přípojky bude individuálně pro-
jednáno tak, aby došlo k minimálnímu 
zásahu do Vašich nemovitostí a to způ-
sobem, se kterým budete souhlasit. 
Občané, jejichž domy lze připojit, budou 
oslovování před samotnou realizací  
pro upřesnění místa napojení. 
Děkujeme za spolupráci při přípravě 
tohoto projektu. Jedná se o technologii 
budoucnosti. 

Za MČ Brno-Kníničky  
Aleš Chrastil, zastupitel 
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Vážení spoluobčané, i v letošním roce jsme 
pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny 
přistavení kontejnerů jsou stanoveny od břez-
na do listopadu, kdy budou přistaveny velko-
objemové kontejnery na bioodpad na sbě- 
rová místa křižovatky U Kaple x K Bukovinám  
a střídavě na ulici U Památníku a ulici Místní. 

datum den adresa
27.–30.3.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

10.–13.4.2020 pá–po U Kaple, Místní

24.–27.4.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

8.–11.5.2020 pá–po U Kaple, Místní

22.–25.5.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

5.–8.6.2020 pá–po U Kaple, Místní

19.–22.6.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

10.–13.7.2020 pá–po U Kaple, Místní

24.–27.7.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

7.–10.8.2020 pá–po U Kaple, Místní

21.–24.8.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

4.–7.9.2020 pá–po U Kaple, Místní

18.–21.9.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

2.–5.10.2020 pá–po U Kaple, Místní

16.–19.10.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

30.10.–2.11.2020 pá–po U Kaple, Místní

13.–16.11.2020 pá–po U Kaple, U Památníku

SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2020

CO DO BIOODPADU PATŘÍ: 
Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, 
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jád- 
řince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, 
slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, 
okurek a ostatní zeleniny. 
Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
piliny, dřevní štěpka z  větví stromů a keřů, 
hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, koš- 
ťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (poře-
zané na kusy velikosti cca 50 cm), drny. 
Spalování suchého rostlinného odpadu 
v MČ Brno-Kníničky je možné:
Duben – září:  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 po-
licie Bystrc na tel. 546 214 444.
Prosíme, nezamořujte své okolí kouřem ze 
spalování špatně vysušeného rostlinného 
materiálu. Prosíme, sledujte webové strán-
ky úřadu www.kninicky.eu. Termíny mo-
hou být upravovány podle aktuální situ-
ace nastavených opatření k zamezení ší-
ření koronaviru.
V případě dotazů, připomínek nebo návrhů 
mě neváhejte kontaktovat na tel. 724 150 602 
nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka

SBĚROVÉ DNY 
TERMÍNY: sobota 9. 5. od 8.00 do 12.00 h  
 sobota 27. 6. od 8.00 do 12.00 h 
 sobota 5. 9. od 8.00 do 12.00 h
 sobota 24. 10. od 8.00 do 12.00 h
 sobota 14. 11. od 8.00 do 12.00 h

SBĚRNÉ MÍSTO JE NA KŘIŽOVATCE 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 ob- 
jemného odpadu katalog číslo 20 03 07 (např. 
objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, 
koberce, dětské autosedačky, plastový ná- 
bytek atd.) a biologicky rozložitelného odpa-
du 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 ne-
podnikajících! Během sběrových dnů je nutné 
se řídit pokyny obsluhy kontejnerů (řidičů 
vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných od-
padů či úklid odpadů uložených mimo kon-
tejnery. Další kontejner bude určen pro želez-
ný 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 od- 
pady (např. „stavební suť”, sádrokarton, dveře, 
okna, izolační materiály, střešní krytinu, byto-
vá jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpeč- 
né odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskař-
ské barvy, tonery, cartridge, kyseliny, rozpou-
štědla, fotochemikálie, pesticidy, motorové  
a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneu-
matiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, 
papír, PET lahve. Seznam sběrných středisek 
odpadů s aktuálními informacemi naleznete 
na http://www.sako.cz/sso/seznam/ 

MAPY STANOVIŠŤ      

U Památníku  Místní

Strojní předčištění místních komunikací 
a chodníků od posypového materiálu: 
26. 3. 2020 
Blokové čištění místních komunikací 
a chodníků po ukončení zimního období: 
15. 4. 2020 
Blokové čištění místních komunikací, 
chodníků a komunikací Zákos:  
1. kolo 22. 6. a 24. 6. 2020 
2. kolo 19. 10. a 27. 10. 2020 
Čištění komunikací vnější Zákos: 
1. 7. 2020 

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 BLOKOVÉ-
HO 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 pod-
le ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 
Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení 
blokového čištění, odstranit na náklady jeho 
provozovatele. 

Martin Žák, zastupitel 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V BRNĚ-KNÍNIČKÁCH V ROCE 2020

U Kaple
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Vážení spoluobčané, jak řada z Vás ví, v platném krajském územním 
plánu (ZÚRce) jsou dva systémy územních rezerv, jeden pro dálnici 
D43 jako průtah Brna (tzv. Bystrcká varianta) a druhý jako obchvat 
celého Brna (v tzv. Boskovické brázdě). V roce 2016 si kraj při vydá-
vání ZÚRky „nedokázal“ z těchto dvou možností po 16 letech vybrat 
s těžko uvěřitelným odůvodněním, že nemá dost informací. 
Jak již bylo v našem zpravodaji publikováno, kraj si pak nechal v letech 
2017–2018 za více než 20 milionů korun zpracovat územní studii, 
která měla provést porovnání variant pro „43“. Tato studie však vzala 
podivný směr, když se z posuzování variant „nějak“ vytratila aktuální 
verze plnohodnotného obchvatu celého Brna a celé brněnské aglo-
merace – tzv. Optimalizovaná varianta D43 tvořící obchvaty všech 
obcí na trase „43“ včetně severního obchvatu Kuřimi vedeného za 
průmyslovou zónou a územím, kde není žádná oblast pro bydlení. 

uniká, jak jinak úřednice chtěla propojit nějakou radiálu z  Brna  
k Optimalizované variantě D43, snad ne tak, že by se mělo nesmyslně 
projíždět centrem Kuřimi. 
Poté, co v krajské územní studii prokazatelně „zmizela“ poslední ver- 
ze Optimalizované varianty D43 a stále jsme se jí domáhali, náměstek 
Maleček oproti svému dopisu z roku 2018 změnil dikci a na veřejném 
projednání v Bystrci a v Kníničkách začal nesprávně tvrdit, že ve studii 
Optimalizovaná varianta D43 vlastně je, jen má drobně, o 200 m, po- 
sunutou křižovatku u Kuřimi. Trvalo to až do února letošního roku, než 
náměstek veřejně na prezentaci pro obce a městské části přiznal, 
že věc je jinak, a že varianta, kterou má na mysli, nemá posunu-
tou křižovatku o 200 m, ale 2 200 m. Toto je pouze (!) 11x více. 
Pokud pan náměstek pokládá posunutí o 2 200 m za zanedbatelné, 
pak celé porovnávání variant zpracované za cca 20 milionů bylo úpl-

ně zbytečné, protože při přístupu „dva km sem 
– dva km tam“ by bylo vlastně „šuma fuk“, zda 
napojení z D43 do Brna by bylo z křižovatky 
Kuřim-sever (na silnici z Čebína) k  nám do 
Kníniček nebo z  křižovatky Kuřim-východ  
(u věznice) do Řečkovic. S takovým absurdním 
závěrem bychom jistě nesouhlasili ani my 
z Kníniček, ani lidé, co do Brna dojíždějí. 
Nelze navíc přehlédnout, že varianta (tzv „D.6“), 
kterou se nám pan náměstek „pokoušel pro-
dat“ jako „náhradu“ za jím osobně vylouče-
nou Optimalizovanou D43, by podle definice 
této varianty byla napojována na již před cca 
5 lety odmítnuté trasování obchvatu Čebína. 
Tedy, i kdyby tato varianta byla zastupitel-
stvem kraje vybrána, pak by stejně nemohla 
být realizována, neb obchvat Čebína má sta-
vební povolení pro zcela jinou trasu. Za tento 
„úlet“, tj. posuzování nerealizovatelné va- 
rianty kraj zaplatil více než milion korun. 
Tímto však „překvapivý“ obsah územní studie 
nekončí. Její cena byla dodatkem navýšena  
o sedm milionů korun plus DPH za sedm 
dalších variant, tedy bratru 1 210 000 Kč za kus, 
přičemž pět z  nich sice obsahovalo trasu  

v Boskovické brázdě, ale paradoxně současně i průtah přes Knínič-
ky a Bystrc. Člověk nemusí být dopravním expertem, aby okamžitě 
pochopil, že vybudování dvou nových souběžných silnic musí mít za 
následek, že po delší z nich (tvořící obchvat Brna) pojede v takovém 
případě méně aut a že většina tranzitní dopravy by stejně jela průta-
hem Brna do Kníniček a do Bystrce. Část krajské územní studie za pět 
milionů plus DPH tedy logicky nepřinesla žádné překvapení, a tedy 
zpracovatelům studie nezbylo než všech pět takových nesmysl-
ných variant zamítnout stejnou jednou „multi-milionovou“ větou, 
že „V případě realizace bystrcké stopy ztrácí bítýšská stopa jakýkoliv 
dopravní význam“. Dodnes jsme se od krajského úřadu nedozvěděli, 
kdo vymyslel tyto nesmyslné varianty posuzovat a kdo je za tyto fi-
nanční „úlety“ odpovědný. 
Krajská územní studie navíc obsahuje neuvěřitelné množství věcných 
vad, jak z hlediska v ní provedeného modelování hluku, tak modelo-
vání znečištění ovzduší. Tyto vady byly kraji od občanů doloženy 
několika expertními hodnoceními uzavírajícími, že krajská studie  
je nepoužitelná. Popisování těchto vad je nad rámec tohoto článku, 
některé jsou však zveřejněny na www.d43.cz 
Kraj všechna fakta tato doposud ignoroval. Jak jste si mohli přečíst 

ZÚR JMK: VÝBĚR ZE TŘÍ STEJNÝCH TRAS PRO 43. … A CO DÁL?

Na toto pochybení bylo mnou opakovaně na jednáních na kraji pou-
kazováno. Měsíc před dokončením studie nejenže však nebylo o ná-
pravě ani vidu ani slechu, ale náměstek hejtmana Maleček zaslal ob-
čanům osobní dopis, kde neposouzení Optimalizované varianty  
D43 potvrdil s odkazem na její údajný rozpor s technickými normami. 
Tento údajný rozpor s normami byl však jednoznačně vyvrácen 
v autorizované analýze, kde se to jen hemžilo doslovnými citace- 
mi z norem a podrobnými průkazy, že normy byly použity správně. 
Správnost autorizované analýzy písemně potvrdil i odborný posu-
zovatel, a to z Vysokého učení technického v Brně. 
Aby se věc opět smetla ze stolu, kraj zastupitelům předložil dopis 
sepsaný úřednicí Ministerstva vnitra, která napsala, že jí „nezbývá než 
konstatovat, že plně se lze ztotožnit jen se závěry sdělenými v  dopise  
pana náměstka [hejtmana]“. Toto sdělení úřednice „nějak“ opomnělo 
uvést jak odkazy na konkrétní ustanovení norem, tak i čísla norem. 
Optimalizovaná varianta D43, o kterou se jednalo, má jen jedno pří- 
mé napojení na Brno, a to u věznice v Kuřimi s návazností na expres-
-trasu Česká – Brno-Řečkovice. Úřednice však „překvapivě“ napsala, 
že „nelze ani tvrdit, že se jedná o napojení města Brna a brněnské aglo-
merace jako celku“. Čtenářům ministerského stanoviska tak zcela 
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v denním tisku, k dané věci zasedlo 27. 2. 2020 krajské zastupitelstvo 
a mělo vybrat nejvhodnější variantu. Optimalizovaná varianta  
D43 vedená zcela mimo Kníničky tam mezi variantami, z kterých 
se mělo vybírat, však tam tedy v nabídce vůbec nebyla. 
Díky výše uvedeným „postupům“ dostali krajští zastupitelé absurdní 
úkol, a to vybírat ze tří quasi-variant, přičemž v úseku od dálnice D1 
po Lysice měly všechny varianty identickou trasu. Vybíralo se tedy 
z variant Bystrcké, Bystrcké a ještě Bystrcké. …. Těžký, přetěžký 
úkol! … Proti tomuto nesmyslu se z celého krajského zastupitelstva 
nahlas vyjádřila pouze krajská zastupitelka za Zelené a starostka  
Brna-Nový Lískovec, paní Ing. Drápalová. Avšak nikdo z krajských 
zastupitelů se s vyjádřením nepřidal.
Skupina pečlivě argumentačně připravených občanů z  Troubska, 
Bosonoh, Bystrce, Kníniček (členka naší komise územního plánování 
paní Dana Vonková z Dolních Luk), Rozdrojovic, Kuřimi a Malhostovic 
přišla objasnit zastupitelům, že k hlasování předložené podklady jsou 
vadné. Bylo cenné, že v oslovení krajského zastupitelstva se s občany 
zúčastnili i starosta Ostopovic, starosta Bosonoh, a za Kníničky naše 

nová starostka paní Ištvanová a naše nová místostarostka paní Kepr-
tová. Díky všem. 
Šokující bylo, že podstatné části krajských zastupitelů, pokud se vůbec 
jednání zastupitelstva k tomuto bodu účastnili, to zřejmě bylo víc než 
fuk a opustili sál – viz obrázek. 

Primátorka města Brna, která je také krajskou zastupitelkou, se na 
toto zásadní jednání kraje ve věci Brna vůbec nedostavila. Ostatně 
stojí zde za zdůraznění, že petice s požadavkem na D43 jako obchvat 
města Brna, kterou řada z Vás podepsala a která byla předložena paní 
primátorce, byla z její strany vyřízena naprosto nepřijatelně, neboť 
v její odpovědi jádro petice, tj. „obchvat Brna“ a otázka tranzit-
ní dopravy nejsou ani zmíněny.
Není tedy překvapením, že krajští zastupitelé se „nespletli“ a z variant 
tras Bystrcké, Bystrcké a Bystrcké „vybrali“ tu Bystrckou. Vše tedy opět 
nešťastně míří k soudům.
Toto však není konec pořizování nyní doplňovaného krajského územ-
ního plánu, ZÚRky. Nyní bude následovat veřejné projednání návrhu 
Aktualizace ZÚRky, které proběhne zřejmě v dubnu a květnu s tím, že 
její veřejné představení bude ke konci tohoto období, dle informací 
z kraje, dne 13. 5. 2020 v kině Scala. 
V procesu projednávání Aktualizace ZÚRky jsou již vloženy připomín-
ky, které řada Vás podpořila a pověřila mne a paní Pálkovou z Bystrce, 
abychom je podali jako krajští zástupci veřejnosti. Za daného vývoje 
situace však bude jistě vhodné, aby v květnu byly podány další ná-
mitky od spolků i jednotlivých občanů. Ve hře bude i návrh protipo-
vodňových opatření v Kníničkách, kde je návrh, aby byla vybagrová-
na stávající krásná cesta okolo řeky a podstatná část luk u řeky  
a vznikla zde jakási rozlivová plocha, kam jednou za čas „šplouchne“ 
voda a vytvoří, lidsky řečeno „kaluž“. Tato kaluž jistě nemůže nijak 
významně ochránit Brno před povodňovou vodou. 

Doc. RNDr. Petr Firbas, CSc.

Přihlášky a další informace získáte na tel. čísle: +420 603 584 610,
www.brdd.cz, nebo pište na e-mail: detskedivadlo-brno@seznam.cz

Pořádá dne 26. 5. 2019 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

Přihlášky a další informace získáte na tel. čísle: +420 603 584 610,
www.brdd.cz, nebo pište na e-mail: detskedivadlo-brno@seznam.cz

Pořádá dne 17. 5. 2020 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

pro děti od 
8 do 16 let

POLOPRÁZDNÝ SÁL! Bylo šokující, že většina krajských zastupitelů 
opustila jednací sál zrovna v době, kdy občané a starostové obcí předná-
šeli své kvalifikované výhrady k vedení čtyřicettrojky v Bystrcké trase 

Podklad pro krajské zastupitele:
Třikrát stejná trasa!: Bystrcká
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JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, 
VE STUDÁNCE JE VŽDY PRIMA!
Život je neuvěřitelně krásný, a proto se ho s dětmi ve Studánce snažíme 
prožít naplno v každé roční době.
Barevný podzim byl ve znamení seznamování a vytváření pěkných 
vzájemných vztahů všech zúčastněných – dětí, rodičů i nás zaměst-
nanců MŠ. Vážíme si toho, že si rodiče vybrali pro výchovu svých dětí 
právě naši mateřskou školu a snažíme se být těmi nejlepšími prů- 
vodci dětským studánkovým životem.
Vlídný podzim se velmi rychle překulil do netrpělivě očekávané po-
hádkové zimy se všemi radostmi, které k zimě patří. Máme spoustu 
krásných společných zážitků z mikulášské nadílky, z pečení vánoční- 
ho cukroví i z prožití veselého karnevalu.
Pohádkovou zimu za chvíli vystřídá veselé jaro, plné barevných vají- 
ček, rozkvetlých zahrádek, láskyplných písniček i veršů pro maminky 
i jiných jarních radostí...
Ani se nenadějeme, a bude tady léto. Dětské toulavé botičky jistě 
prožijí spoustu pěkných zážitků při vycházkách a výletech do přírody. 
Drobné radosti života ve všech ročních obdobích vnímáme s dětmi 
nejen všemi smysly, ale i srdcem.
Přes všechny celoroční krásné zážitky přijde, bohužel, i smutné lou-
čení. Letos naši Studánku opustí 17 předškoláků a tím vytvoří prostor 
pro 17 nových dětí. I těmto dětem se budeme snažit vytvořit příjem-
né zázemí a být těmi nejlepšími průvodci předškolním životem.
„Nebyl nám dán dobrý nebo špatný život. Byl nám dán život a zá-
leží na nás, jestli si ho uděláme dobrý nebo špatný ...“ 

ZÁPIS DO MŠ STUDÁNKA
Vydávání přihlášek:  

rodiče si přihlášku stáhnou od 1.–30. dubna 2020 
na www.zapisdoms.brno.cz,  

řádně ji vyplní a nechají si ji potvrdit u dětské lékařky

Sběr přihlášek:  
4.–5. května v 7.00–11.30 a ve 12.00–16.30 h přinesou rodiče:

– vyplněnou a potvrzenou přihlášku 
– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

Přijímací řízení:  
bude pravděpodobně od 11. května

Co je dobré vědět:
Den otevřených dveří – prohlídku MŠ plánujeme  

na úterý 7. dubna v časech 10.00, 10.30 a 11.00 hodin 
/ zda se opravdu uskuteční se dozvíte včas  

na www.msstudanka.cz nebo ms-studanka@volny.cz
Kriteria přijímacího řízení – mimo jiné:

  – trvalé bydliště v Kníničkách
   – řádné očkování dítěte, případně 
Potvrzení o „trvalé kontraindikaci“

– Hlídejte si termín zápisu – pozdě přinesená přihláška již nemůže 
být zadána do elektronického systému přijímacího řízení

– Nestrašte děti školkou – ta je za odměnu, ne za trest!

      Jana Zrostová, ředitelka MŠ Studánka

         Kam?

Do lesního altánu 

Kníničky

            Kdy?

30. dubna 2020

Od kolika? 

od 17 hodin

Co se tam bude dít? 

Program
od 17 hodin • Hry a žertovné soutěže pro děti
od 19 hodin • Hudba, zpěv, přátelské tlachání 

Občerstvení, tak, jak jest zvykem v den tento:
Zlatý mok chmelný čepovati se bude  
do škopíků vlastních, puncovaných
i krmě vůní lahodných, chutí vybraných 
k sehnání bude.
 

Srdečně zve SOPKa, z.s.

Pálen í carod e jn i c

Zveme Vás pob e jt

P O Z V Á N K A

18. 4. 2020 v 10.30 h
PŘIJĎTE NA BRIGÁDU  
UKLIDIT LESNÍ ALTÁN 
s vlastními pracovními nástroji 
(hrabě, lopaty, kolečka, košťata, kladivo, hřebíky...)

večer cca od 19 hodin 
VZPOMÍNKA 

NA EMILA BARTONĚ 
(s sebou hudební nástroje)
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MLADÉ HODY 2020
Ahoj holky a kluci. Je ti letos 6 roků a více? 
Tancuješ rád (a) polku, valčík, u cimbálu nebo 
se to chceš naučit? Přijď na nácviky dětí. 
Nácviky začaly 4. 3. 2020 a pokračovat bude-
me, jakmile nám to vývoj s koronavirem do-
volí, každou středu od 17.00 do 18.00 hodin 
na Ondrové 25 v Kníničkách. Ozvěte se nám 
na e-mail suchankovamartina@email.cz.  
O opětovném zahájení nácviků Vás budeme 
informovat.

Těší se na Vás Martina a Mirka 

Kníničský dobro-blešák
v sobotu 20.6.2020

od 15:00 do cca 17:00
v kníničské tělocvičně

Přijďte na dobročinný blešák – místo, kde můžete 
koupit i prodat každý zapomenutý poklad, výrobek, 

nebo cokoliv co už nepotřebujete a někomu jinému se 
může hodit. Celý výtěžek bude věnován Dominikovi 

Hálkovi, chlapci s těžkou mozkovou obrnou ( jeho 
příběh bude k přečtení přímo na blešáku)

Pomůžete i rozhodnutím cokoliv darovat pro účel 
dobročinného prodeje. Příjem věcí k prodeji bude 

probíhat v den blešáku od 10:00 do 13:00, nebo 
kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Připravena bude i káva a drobné občerstvení.

Kontakt: pumprlova@brno-kninicky.cz

Pálen í carod e jn i c

AHOJ HOLKY A KLUCI ! 
SOPKa, z.s. pro Vás v  termínu 15.–22. 8. 2020 opět pořádá Letní 
dětský tábor – Dračí vršek – letošní téma „Letopisy Narnie: dobro- 
družství a nástrahy fantastického světa“. Tábor je umístěn v Hru-
tově – malebném zákoutí Českomoravské vysočiny v okrese Třebíč. 
Zažijete spoustu dobrodružství, her, soutěží a zábavy. 
Každý den bude připraven táborový oheň s písničkami.
Ubytováni budete po dvou ve stanech s podsadami. Zkušení kuchaři 
Vám připraví 5x denně chutnou a pestrou stravu Bude zde dostatek 
tekutin pro zajištění pitného režimu. Účastnický poplatek činí 2.100 
Kč. Na tábor přispívá SOPKa, z.s. a MČ Brno-Kníničky. 
O zajímavý program se budou starat vedoucí s mnoholetými zkuše-
nostmi z dětských táborů obdobného charakteru.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese https://ta-
bordracivrsek.webnode.cz/. Najdete nás i na Facebooku. 

Těší se na Vás kolektiv vedoucích tábora
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ZIMNÍ AKCE 
KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY 
A ZMAŘENÉ JARNÍ PLÁNY
Závěrem roku 2019 jsme dvakrát zašly do kina 
Lucerna a obdivovaly jsme klášter v Rajhradě. 
S paní Hockeovou jsme zašly do Mincmistrov-
ského sklepa i Loretánské kaple. S ní jsme ob- 
divovaly i výstavu Poklad Inků na výstavišti. 
Nový rok jsme zahájily návštěvou dvou výstav 
s komentovanou prohlídkou v  Místodržitel-
ském paláci i na Špilberku. Výborně jsme se 
bavily v Lucerně na filmu Ženská na vrcholu  
s Aničkou Polívkovou. Navštívily jsme Augus-
tiniánské opatství na Mendlově náměstí, kde 
jsme si prohlédly baziliku i klášterní knihovnu. 
V únoru nás v klubu navštívila paní Hockeo- 
vá a povykládala nám zajímavosti z historie 
Inků a zároveň jsme oslavily jedny kulaté 

POZNEJTE SVĚT, PŘÍRODU I SEBE…
Máte vztah k přírodě a jste rádi ve společnosti? 
Chtěli byste si rozšířit obzory v oblasti země-
dělství, lesnictví, zahradnictví nebo rozvoje 
regionů a společenských věd? Potom nevá- 
hejte, neházejte do toho vidle ani flintu do žita 
a začněte studovat na Univerzitě třetího věku 
Mendelovy univerzity v Brně (U3V MENDELU). 
Nabízíme jednoleté, dvouleté i tříleté studium 
v  odborných oblastech, které jsou spojeny 
s  dlouholetou tradicí Mendelovy univerzity  
v Brně. Pokud se tedy zajímáte o zdraví, za- 
hrádku, zvířata nebo rozvoj společnosti, pak 
jsou pro Vás tyto aktivity tím nejlepším způso-
bem jak trávit čas. Vzdělávání je organizováno formou přednášek do-
plněných o terénní cvičení a exkurze. Odborné přednášky trvají tři 
vyučovací hodiny a konají se jednou za týden nebo jednou za dva 
týdny v období od října do května. Pro exkurze a terénní cvičení jsou 
využívána celoškolská pracoviště jako např. botanická zahrada, školní 

lesní podnik, školní zemědělský podnik, pekár-
na, pivovar nebo masný provoz. Výjimkou ne-
jsou ani návštěvy partnerských univerzit třetí-
ho věku v  okolních státech. Kromě jedno až 
tříletých kurzů se můžete přihlásit i do krátko-
dobých kurzů zaměřených na Vaše koníčky, 
jazyky nebo pohybové aktivity. Jako studenti 
univerzity třetího věku budete moci využívat 
univerzitní studovny, knihovny a rovněž disku-
tovat „studentské problémy“ v Akademické 
vinárně se svými spolužáky. V  loňském roce 
jsme zahájili také mezigenerační univerzitu, 
díky které můžete absolvovat speciální kurz  

se svými vnoučaty. Absolventi U3V obdrží osvědčení na slavnostní 
promoci za účasti vedení univerzity. Přihlášky přijímáme od 1. 4. 2020 
osobně na adrese Zemědělská 5 (budova E), 613 00 Brno nebo elektro-
nicky. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Mendelovy univer-
zity v Brně a kontakt pro zájemce naleznete na www.u3v.mendelu.cz.

narozeniny. Moc se nám líbil muzikál v Měst-
ském divadle Mamma Mia.
Čekaly by nás dva koncerty, Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou a Javory s Hanou a Petrem Ulrycho-
vými v Mahenově divadle. Bohužel, termíny 
konání jsou posunuty na neurčito. Nezavítá- 
me ani na výstavu kamélií do zámku v Rájci 
nad Svitavou, nezavítá k nám ani paní knihov-
nice Pelánová, aby nám připomněla význam 
učitele národů, Jana Ámose Komenského. 
V pozdnějších jarních měsících stále ještě 
optimisticky plánujeme více výletů do nej-
bližšího okolí v dosahu hromadné dopravy.

Mgr. Danuše Dundáčková, 
vedoucí Klubu seniorů Kníničky 
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SNY KNÍNIČSKÝCH ČERTŮ
Vážení, milí čtenáři, 
již pár let mám tu čest spoluutvářet Kníničský zpravodaj. V této době, 
kdy jsme ze všech stran informováni o nebezpečí nákazy koronavirem 
a každý den se zpřísňují pravidla pro fungování našich běžných živo-
tů, jsem si přála vytrhnout Vás, čtenáře, alespoň trošičku z případných 
neveselých myšlenek. Jako vhodné řešení mi přišlo oslovit 4 optimi-
stické osoby, které nám každoročně dokazují, jak moc jim záleží na 
lidech, na dětech a vlastně i na naší městské části. A kdo jiný by to měl 
být než „naši“ hlavní organizátoři Kníničského adventu, čtveřice  
kníničských čertů v podání Lukáše Bezděka, Lenky Ištvanové, Aleše 
Chrastila a Mirky Keprtové. Ti čtyři jsou vždy plní dobrých nápadů  
a krásných myšlenek.
Kníničští čerti se v naší obcí formují již od roku 2015, kdy zorganizo-
vali první Kníničský advent. Tehdy Lukáš Bezděk s Lenkou Ištvanovou 
vzpomněli na rok 2014, kdy se v  Kníničkách neobjevil Mikuláš ani 
žádný čert a naše děti tak přišly o krásnou tradici. Taky si říkaly, že po 
celý adventní čas se v Kníničkách nic neděje tak jako jinde. 
Lukáš s Lenkou vytvořili společně myšlenku odtrhnout lidi od  před-
vánočního shonu nabídkou společného setkávání se při návštěvě 
pohodové celodenní rodinné akce s adventní a vánoční tématikou. 
Společně s tím vymysleli i název „Kníničský advent“. Myšlenka i název 
se nezměnily a v tuto chvíli se již plánuje šestý ročník této populární 
akce. K  organizaci prvního ročníku tehdy přizvali Mirku Keprtovou 
jako osobu s  výbornými referencemi na přípravu svařáku a Aleše 
Chrastila jako místního hudebního mága a DJ. 

Nechme je chvíli vzpomínat: 

„V říjnu roku 2015 se tedy začal narychlo plánovat a organizovat „Kní-
ničský advent 2015“. Podmínky i rozpočet akce byly proti současnos-
ti velmi skromné. Zorganizovali jsme tehdy „pouze“ adventní jarmark 
a občerstvení a s paní ředitelkou z mateřské školy Studánka vánoční 
pásmo nazvané „Andělské zpívání“. Také se s   místními muzikanty 
zpívaly koledy a přestože nepřálo počasí a lilo jako z konve, návštěv-
níci byli nadšení. Na první akci jsme se všichni teprve seznamovali. 
Nápad na čerty přišel hned na začátku roku 2016, kdy jsme se společ-
ně už jako kamarádi sešli a vyhodnocovali první ročník. Zde jsme 
zároveň začali spřádat plány na druhý ročník. Tehdy přišel Lukáš  
Bezděk s  ukázkou toho, co dělají dobrovolní hasiči v  jeho rodné  
obci. Aleš, Lenka i Mirka byli nadšení a bylo rozhodnuto, že uděláme 
všechno pro to, aby i zde mohli lidé zažít pekelnou podívanou.  
Nelenili jsme a prakticky hned jsme přivezli náš první žebřiňák až  
z Českých Budějovic a od Znojma se nám podařilo těsně před adven-
tem sehnat kočár pro Mikuláše. Náborová akce na čerty proběhla 
takovým způsobem, že každý z nás organizátorů dostal za úkol sehnat 
nejméně 4 čerty do průvodu. A tady zasáhl do našeho snažení osud 
… Lukáš v rámci svého náboru čertů oslovil Pavla Mohelského, který 
neměl to srdce dát mu košem, a proto jako náhradu za sebe domluvil 
svého zetě, Petra Krejčího. Z  něho se vyklubal mistr plivání ohně  
a dnes je již jedním z hlavních organizátorů akce. A nebyl by to Petr, 
aby své umění nenaučil další čerty, např. Honzu Keprta nebo Evku 
Bártovou, která ostatně své čertovské řemeslo dotáhla k dokonalosti. 
Zásluhou čertů plivačů je pochod mnohem více atraktivní a lehce 
odlišitelný od jiných podobných akcí.“

„První rok s  čerty jsme vstávali ve čtyři hodiny ráno a při teplotě  
–17 °C jsme stavěli pódium. Po organizačně náročném dni mohlo prv-
ních patnáct kníničských čertů přijet v  mrazivém čase mezi zbytek 
čekajících diváků. Bylo to něco nevídaného a vzpomínám, že se nám 

do poslední chvíle tento příjezd podařilo utajit. Kupodivu žádná infor-
mace o čertovské družině neprosákla, ani když jsme připravovali vozy 
k jízdě a v noci je různě přesouvali Kníničkami. Nikdo si toho pořádně 
nevšiml. V pozvánce sice bylo něco o čertech, ale tohle nikdo nečekal.“

„Rok 2018 znamenal velký zlom pro čerty. Původní žebřiňák se  
rozpadl, ale stihli jsme sehnat nový a k němu, abychom to měli ještě 
náročnější, další dva vozy – vůz pro Luciferův trůn a malý žebřiňák  
pro budoucí klec na malé hříšníky. Každý vůz dostal vedoucího a ten 
měl za úkol přetavit normální přívěs v  pekelné vozidlo. Velké díky  
při přípravě vozů patří i Petru Chrastilovi a Michalu Smejkalovi.  
A začali se dít velké věci. Žebřiňák, který veze i balíčky pro děti, začal 
hrát, chrlit oheň a trůn i klec dostali efektní osvětlení.“

„Samotná organizace Kníničského adventu zabírá spoustu času. Už 
14 dní po skončeném adventu se čerti poprvé sejdou, hodnotí sezónu 
a rozebírají chyby. Na konci února naše čtveřice řeší prosincový advent. 
Zdá se Vám to brzy? Ne!!! Populární umělce, kteří přijíždí k nám do 
Kníniček, je nutné domluvit už rok předem nebo alespoň 9 měsíců 
dopředu s ohledem na jejich vytížení. Také cena za umělecká vystou-
pení stoupá se zkracujícím se časem do adventu.“

„Hlavním koordinátorem příprav adventu je čertovský tajemník Lukáš 
Bezděk. Ke koordinaci patří i výběr a angažování herců a ostatních 
účinkujících na pódiu. V organizaci adventu samozřejmě není sám. 
Ač to zní neuvěřitelně, na celé akci se podílí přibližně 90 lidiček  
(dobrovolníků nejen z Kníniček), kteří jsou hybnou silou všeho 
a bez nich by nebylo vůbec nic. Před nimi smekají i čerti!“ 

Organizátorské kvarteto si vleče svůj vlastní pytel starostí 
a docela se umí mezi sebou hezky pomlouvat: 

 „Lukáš je náš velký scénárista a režisér, většina nápadů je od něj, 
někdy ho musíme umravnit. Moc to nepomůže, on se totiž jen tak 
nevzdává :-). Pokud náhodou neuspěje, hledá a zkouší jiné varianty 
své původní myšlenky. Prostě si nedá pokoj. A nám taky ne. „Díky 
Lukášovi si můžeme říkat „Čerti s příběhem.“

„Lenka zase organizuje adventní dílničky, které loni navštívilo 130 dětí 
a to nepočítáme rodinný doprovod. V  devíti dílničkách se střídaly 
dvou až tříčlenné týmy organizátorů, kterých bylo celkem třicet  
a pomáhali jim i někteří čerti. Lenka už sbírá nové nápady na další 
ročník dílniček“. „Děti určitě přijďte, novinky budou, ale víc vám 
neřeknu, nechte se překvapit ☺“.

„Aleš je patronem všeho technického a také se stará o tým pořadatelů, 
kterým pracovně říkáme „vestičky“. Je jich kolem deseti a jsou to lidi 
ponejvíc z Kníniček, ze Žebětína a z Lelekovic. „Vestičky“ zajišťují tech- 
nické zázemí, organizují veškerý pohyb „dřevěného vozového parku“, 
například z trvalého garážování do dočasných úkrytů u lidí na dvorech, 
organizují přihlížející dav a dělají spoustu jiné důležité práce. Pozna-
jí se podle bílých čepic s nápisem organizátor a podle bílé pásky. 

„Mirka je naše čertovská babička a bez jejího „Svařák „týmu a jejich 
tekutého občerstvení si advent neumíme představit. Obětavost její 
rodiny a dalších pomocníků je neuvěřitelná, prakticky po celou akci 
jsou zavřeni v kuchyni mateřské školy (tímto děkujeme paní ředitel- 
ce Zrostové) a chystají svařák, medovinu, punč a čaj. Mirka ke své 
práci zvládne ještě úkolovat ostatní. Jedna parta vaří, druhá vydává, 
cca deset lidí pro Vás připravuje občerstvení nejen venku, ale i v díl-
ničkách. 
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A TEĎ NĚCO O ČERTECH…

„Čertovská družina se postupně rozrostla na 31 čertů a 6 čerťat. Kaž-
doročně přijíždí do Kníniček i Mikuláš a 3 andělé. Andělů je vlastně 6, 
střídají se v průběhu sezóny. 
Dnes máme celkem čtyři vozy. Mikulášský kočár, osvětlený, ozvučený 
žebřiňák, který chrlí oheň, trůn pro Lucifera a klec na hříšníky. Kolem 
čertů se pohybuje přibližně deset dobrovolníků, kteří nám dělají 
cestu davem a také přesunuji vozy, za což jim patří velké díky.“

Sezóna kníničských čertů zahrnuje tři vystoupení? 
Ano, tři. 
1. Kníničky
2. Hrušovany nad Jevišovkou
3. Bystrc

„Máme velkou radost, že na nás zatím vždy přišlo více lidí než na 
populární umělce. Hodně si proto umělce dobíráme a chceme s nimi 
uzavírat sázky, na koho se přijde podívat více lidí. A zatím jednoznač-
ně vyhráváme. Přišlo na nás mnohem víc lidí než na Pokáče, Voxela, 
Pavla Helana, Thoma Artwaye nebo ostatní. Taky máme dojem,  
že se počet návštěvníků zvyšuje každý rok hned dvojnásobně. Jestli 
přijde letos pět tisíc lidí do Kníniček, kam se vlezou ☺? Za loňský rok 
jsme udělali radost v součtu všech akcí přibližně šesti tisícům lidí.  
Přestože jsme pekelníci, tak nám to pod maskami dělá radost.“

„Pro nás, kníničské patrony je však nejdůležitější akcí Kníničský advent. 
Ten již dávno překročil hranice naší městské části svým věhlasem.  
Návštěvníky máme z celého Brna a dokonce jsme zaznamenali i ně-
kolik návštěvníků z ciziny. Věříme, že Kníničkám děláme dobrou  
pověst.“

„Vzhledem k velké účasti dětí na „dílničkách“ a hlavně při čertovském 
vystoupení jsme museli přistoupit k organizačním úpravám při vstu-
pu do dílniček a při rozdávání balíčků pro děti. Balíčky pro děti  
Mikuláš vydává pouze výměnou za Luciferův dukát, který si můžete 
zakoupit předem a díky tomu máte balíček pro děti zajištěn. Není 
nutné se tlačit, vždy na vás vyjde.“

„Loňskou jízdu jsme si opravdu užili. Lidi stáli už v horní zatáčce na 
ulici Ondrova, někteří až u točny autobusů. Ale to se nám moc nelíbi-
lo, protože tady děláme konečné přípravy, musíme rozžhavit ohně  
a další věci. V maskách nám to moc dobře nejde. Aby nás děti nevi-
děly v přípravách, je lepší stát až za první zatáčkou směrem dolů po 
Ondrové.“ 

„Málokdo ví, že loňský advent mohl být chudší o průvod ulicí Ondro-
vou. Kvůli uzavírce komunikace kolem Hradu Veveří nastal velký 
problém s uzavřením ulice Ondrová. Už to vypadalo, že budeme 
muset jít přes humna. Nakonec Brněnské komunikace povolily pod 
tlakem přesvědčivé Lenky. Smutné bylo, že na pohotovosti skončil 
náš úžasný plivač ohně s  popáleninami druhého stupně na jedné 
tváři. Petr Krejčí se vžil do role tak opravdově, že oheň přestal vnímat 
jako nebezpečí.“

„V Kníničkách je nádherné to, že víme, jak se děti jmenují. A když je 
oslovíme jménem, děti zkoprní a je jim jasné, že peklo o nich ví. ☺ 
Úžasné také je, že člověk v  roli čerta nejde se svou kůží na trh.  
Schováme se pod maskou a kostýmem, a uplatníme se i jako trémis-
ti. Lidi nás nepoznají ani když mluvíme. Kostýmy a masky jsou naše 
soukromé a šiček je tu hned několik. A ten respekt, lidičky, i naše 
vlastní děti se nás zkraje bály, když jsme si nasadili masku.“

„Zpočátku jsme měli strach, aby se nás děti nebály až moc a je na 
zodpovědnosti rodičů, jestli vezmou děti na takovou akci. My čerti 
chodíme samozřejmě i mezi publikum a dotýkáme se lidí. Docela 

máme spadeno na tatínky a maminky, ale děti obvykle necháváme 
být. Jsme tak oblíbení, že se lidi s námi chtějí fotit. A přitom si vůbec 
neuvědomují, že nebýt čisté božské síly, vypadalo by to tady všechno 
úplně jinak! Tohle my čerti na rozdíl od lidí víme a respektujeme 
božskou sílu, pokud tedy zrovna musíme.“

„Kníničky bohužel neumožňují to, co děláme v Hrušovanech, kde 
procházíme krásnou starou alejí. Cestou máme dvě zastávky a vrcho-
lem té parády je polorozbořený zámek a to divadlo, co v zámku 
spustíme. Řádíme, ukazujeme se v oknech, máme ohňové efekty  
a pyrotechniku. Ale závěr už je stejný jako v Kníničkách. Kvůli aleji  
a hlavně zámku je ta atmosféra velmi působivá. Pokud nás chcete 
vidět dvakrát, naší milí Kníničtí, nenechte si nás ujít v Hrušovanech 
nad Jevišovkou.“

Přeci jen něco úsměvného závěrem. 
„Vzpomínáme si na náš první čertovský advent. Domlouvali jsme 
s policistou doprovod našeho průvodu, a i když jsme mu pětkrát vy-
světlili, jak si to představujeme, policista to stále nějak nechápal. 
Dodnes přemýšlíme, čím to bylo. Domlouvali jsme se s ním v maskách, 
buď nás vůbec neposlouchal nebo z nás šel přece jenom strach?“ ☺

„Každý z nás do toho, co děláme, dává kus sebe. Snažíme se, abyste 
se v tom shonu zastavili, pobavili, strávili příjemné chvíle s rodinou  
i kamarády. Velké díky za všechny, kteří nám pomáhají. Těšíme se na 
shledání při dalším čertovském rejdění.“

„Paní Bubeníková s námi původně chtěla sepsat humorný článek, ale 
trošičku se nám to zvrtlo, protože pro nás je advent spíš velká starost, 
takže pojďme mluvit aspoň o našich snech:

Já bych si přála, aby nás 
„bláznů“, lidí, co dělají obě-
tavě pro druhé, bylo více  
a nemusí se to týkat jen ad-
ventu. 

Připojuji se a moc bych si  
přála, aby úsměvy, pohoda  
a krásná atmosféra nebyla 
jenom součástí Kníničského 
adventu, ale provázela nás 
po celý rok. A také si přeji,  
aby nám koronavir neohrozil 
letošní advent. Dva roky plá-
nované „Kníničské jaro“ jsme 

už museli zrušit a další akce jsme pozastavili. Původním plánem 
jara byla zábava už od rána. Děti jsme chtěli nechat ve velikonoč-
ních dílničkách a dospělé mít venku na akci – „postní jídla kontra 
zabíjačka“ a zapojit je do soutěží pro dospělé. Zakončením dne 
měla být večerní Oldies party. Tak snad to vyjde příští rok.
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Mým snem je dobýt Náměstí 
Svobody a pak Václavské ná-
městí. Já si myslím, že si to  
zasloužíme. I zvukař z Bystrce, 
který zvučí rakouské čerty, mi 
říkal, že jsme  velmi originální. 
Rozdíl mezi Rakušany a námi 
spočívá v tom, že my máme 
každý rok pro děti i malý čer-
tovský příběh, nejen strašení.  

A ten mikro příběh měníme každý rok. Vrchol kariéry pro herce  
je vystupovat v Národním divadle a pro mě je to ten Václavák. 
Zatímco pro mě je to sen, pro Lenku je to noční můra☺. Jen třeba 
to technické zázemí, co bychom v Praze měli. Žádné garážování po 
sousedech, žádné hlídání rozpočtu, žádná příprava kulturního 
programu, dílniček nebo balíčků. Ideální ☺

Přál bych si, abychom byli kreativ- 
ní, zábavní a nápadití, abychom 
každý rok návštěvníky, a to hlavně 
ty malé překvapovali a o to více pak 
bavili. Taky bych si přál, abychom 
do našich příběhů obsazovali herce  
z  pohádky „S  čerty nejsou žerty,“ 
která je pro nás díky své „čertovské 
lidskosti“ velkou inspirací. Ostatně 
snad jediná replika čertovské váhy 
z  této pohádky je umístěna právě 

v Kníničkách. V loňském roce jsme již začali s Václavem Upírem 
Krejčím, který se v  pohádce dvakrát mihl jako čert netopýr.  
Moc rád bych zase viděl Karla Heřmánka jako Lucifera a o to víc 
bych si přál, aby to bylo právě v Kníničkách. A myslím si, že bychom 
dětem všech věkových kategorií udělali velkou radost, kdyby se 
nám podařilo do Kníniček nalákat Marka Ztraceného, který před 
nedávnem vyprodal hned dvakrát po sobě pražskou O2 arénu. 
Mým asi největším letošním snem je nejen dělat radost. Myslím si,  
že můžu mluvit za všechny, kteří se na této akci podílejí, když  
řeknu, že by pro nás všechny bylo největší odměnou, pokud by tato 
„naše“ akce dokázala pomáhat a vytvářela úsměvy na tvářích  
dětí a rodičů, kteří nemají důvod se smát, protože se musí prát se 
závažnou nemocí. To by byl velký hnací motor pro nás všechny  
do nadcházejících let.

Společný sen všech Kníničských čertů: Našim společným snem je, 
abychom dělali radost co nejvíce dětem, rodičům a všem, co se na 
nás přijdou podívat. A také, aby stoupala prestiž Kníničkám nejenom 
v Brně, ale i mnohem dál.“

Čertovské kvarteto, Irena Bubeníková

PUTOVNÍ KAMÍNKY
Možná už se Vám stalo, že jste při 
procházce objevili krásně na- 
malovaný kamínek a napadla vás  
tak otázka, kde se tu vzal a má to 
nějaký význam? Ano má. Nejspíš 
jste narazili na PUTOVNÍ KAMÍ-
NEK. A co to vlastně je? Jedná se 
o kamínek, který někdo namalo-
val jiným, i sobě pro radost. Vy, 
jakožto nálezce si ho můžete buď 
ponechat na památku, nebo 
lépe, poslat ho dál do světa. Ať už ho přemístíte o pár metrů dále,  
nebo ho vezmete s sebou do jiného města či státu, bude to dobře. 
Putovní kamínky hojně cestují v ostatních koutech světa (Rakousko, 
Švýcarsko, USA….) a nyní se tento zvyk rozšiřuje i u nás. Hlavním ini-
ciátorem je Facebooková skupina Kamínky, kde se jednak dozvíte 
veškeré podrobnosti a tipy čím malovat, ale můžete zde i sledovat 
putování toho Vašeho kamínku. Je totiž dobrým zvykem, pokud  
takový Putovní kamínek najdete, vyfotit ho a s PSČ, které je napsáno 
na jeho zadní straně, umístit jeho fotku na tuto FB stránku. Určitě to 
ale není podmínka, a tak se mohou zapojit i ti, co Facebook nemají.  
A že třeba neumíte malovat? To vůbec nevadí, nesnažíte se získat 
ocenění za nejlepší umělecké dílo, ale chcete potěšit někoho jiného 
vzácným nálezem. A věřte, že té radosti je pak spousta nejen u dětí, 
ale i u dospělých. Tak vyrazte s námi ven a místo do telefonů se pojď-
te rozhlížet kolem sebe. Třeba najdete pomalovaný kamínek, který 
posunete dál, nebo čistý kámen, na který sami něco namalujete, nebo 
se jen pokocháte naším krásným okolím. 

Martina Suchánková

JOM HA-ŠOA 
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ
Mezi izraelskými státními svátky má nezastupitelné místo den, kdy se 
prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomíná památka všech 
obětí holocaustu. Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa 
ve ha-gvura“, byl stanoven dle zahájení povstání ve varšavském  
ghettu v roce 1943. V České republice se stal významným dnem také  
pro místní židovskou komunitu hlavně po roce 1989, kdy se v Čechách 
začal tento den připomínat nejprve uvnitř židovské menšiny pro- 
střednictvím pietních akcí v pražské Pinkasově synagoze a v Terezíně. 
V roce 2006 se začalo s připomínkou i ve veřejném prostoru. K akci, 
která se původně konala pouze v Praze, se postupně začala připojo- 
vat další města. V současnosti se zapojuje okolo dvaceti míst, kde  
je tradicí připomínat lokální jména obětí. Vedle jmen obětí zavraždě-
ných kvůli židovskému původu, se od roku 2010 čtou i jména romských 
obětí rasového pronásledování. 
„Je zapomenutý teprve ten, jehož jméno je zapomenuto...“  Přijměte 
pozvání na sedmé čtení v Brně, které se bude konat na prostranství 
před Místodržitelským palácem na Moravském náměstí 21. dubna  
od 14.00 do 17.00 hodin. Každý se tak může připojit ke čtení jmen lidí, 
kteří se stali obětmi rasového pronásledování v období druhé světo-
vé války. Záštitu nad akcí převzala primátorka města Brna Markéta 
Vaňková. Po skončení akce pořádá brněnská pobočka Židovského 
muzea v Praze komentovanou procházku po centru města věnovanou 
osudům židovské komunity v Brně v letech 1939–1945. 
Rezervace míst na brno@jewishmuseum.cz.
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Tak jako každý rok se v sobotu 25. 1. 2020 usku-
tečnil v  tělocvičně školy v  Brně-Kníničkách 
tradiční Country bál se skupinou Zimour. Pří-
jemná muzika vytvořila příjemnou atmosféru 
a vylákala na taneční parket všechny věkové 
skupiny návštěvníků. Ti, kteří neholdují tanci, 
mohli posedět s  přáteli, zanotovat si známé 
písně a občerstvit se lahodnými moky.
Součástí programu bylo také již 14. Kníničské 
lihobraní – soutěž domácích pálenek od pěs-
titelů nejen z Kníniček a v pořadí už 6. Kníničský tlamolep – soutěž 
domácích bylinných a ovocných macerátů. Hodnocení probíhalo ve 
dvou kategoriích – laická porota vybraná z účastníků Country bálu 
vyslovila svůj názor na kvalitu předložených pálenek a likérů. Celkem 
bylo přihlášeno 20 vzorků pálenek a 10 vzorků likérů. Z nich byly na 
základě verdiktu obou porot vybrány ty nejlepší, které byly oceněny 
diplomy a krásnou keramikou od Evy Novotné a Václava Kalaše.

Výsledky:
Pálenky 1. místo: meruňkovice od Lukáše  
Bezděka z Valašska 2. místo: meruňkovice od 
Evžena Štelcla z Bystrce 3. místo: slivovice od 
Zdeňka Krejčího z Moravan
Likéry 1. místo: višňovka od Jaromíra Keprta 
z  Kníniček 2. místo: višňovka od Lubomíra  
Juránka z Kníniček 3. místo: chilli likér od  
Jaromíra Keprta z Kníniček
Morálními vítězi však byli všichni, kteří nelito-

vali práce vložené do sběru a ošetřování kvasu, resp. macerátů a po-
skytli nám své vzorky k posouzení. 
Je důležité využívat možnosti k  sousedskému setkávání při tanci, 
poslechu, folklorních akcích nebo sportovních kláních.
Ten, kdo nelitoval a přišel, mohl si užít pohodové atmosféry celého 
večera. Děkujeme za účast!

Za pořadatele SOPKa, z.s. – Sdružení občanů a přátel Kníniček
Ing. Jaromír Keprt, předseda spolku

COUNTRY BÁL A SOUTĚŽE DOMÁCÍCH LIHOVIN V KNÍNIČKÁCH

Již devátým rokem se v rámci masopustního 
veselí v naší obci konaly tradiční Kníničské 
ostatky, které tento rok připadly na sobotu  
29. února. Poslední únorový den byl zahájen 
masopustním průvodem, ve kterém jste moh-
li potkat masky toho nejrozličnějšího charak-
teru. Navštívili nás například králíci z klobou- 
ku, potápěčky, čert, medvěd, pirát a pirátka, 
pytel kávy, vodník, kouzelné zrcadlo, zlá krá-
lovna, Sněhurka se sedmi trpaslíky a mnohé 
další. To vše za doprovodu virologického 
týmu, který nad tímto bujarým veselím držel 
pomyslnou ochrannou ruku. Samozřejmě ani 
tento rok si průvod nenechal ujít kněz, který 
pečlivě bděl nad místními hříšníky a náležitě 
žehnal průvodu, kolemjdoucím i kolemje- 
doucím. Od tří hodin byl pro mladší masky 
připravený karneval v místní tělocvičně, kde 

se o zábavu postaral všemi oblíbený kouzelník 
a přišlo na něj několik desítek dětí. Následně 
ve večerních hodinách dětský karneval vystří-
dala ostatková zábava pro dospělé masky za 
doprovodu hudební kapely Melodikum, která 
hrála k tanci a poslechu všech přítomných do 
pozdních hodin. Jako již tradičně, ani tento rok 
nechybělo hodnocení nejlepší masky, kterou 
byl vyhlášen sněhulák Olaf. Našu basu jsme 
náležitě oplakali, pochovali, uložili k odpočin-
ku a pomodlili se za rok uplynulý i ten nadchá-
zející. Video i fotky naleznete na stránkách 
Kníničské chasy www.hodykninicky.cz nebo ve 
fotogalerii na stránkách MČ www.kninicky.eu. 
Děkujeme všem, kteří nás podpořili ať už fi-
nančně, organizačně, nebo svou účastí. 
Poděkování patří také ÚMČ Kníničky za spo-
lupráci. Těšíme se na Vás při dalším setkání. 

Kníničská chasa

OSTATKY
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL 

byl i letos hodně veselý. Dlouhá mašinka 
masek se propletla celou tělocvičnou a pro-
jela četnými tunely. Diskotéku vystřídaly  
nečekané ohňové efekty pana kouzelníka.

Vyhlášení nejhezčích masek – rytíře, čaroděj-
nice Saxany a víl Permonek přineslo radost 
vítězům, ale i viditelné zklamání některým 
půvabným princeznám. Slzičky naštěstí brzy 
oschly, neboť všechny masky byly prohláše- 
ny za krásné a navíc byly odměněny sladkým 
balíčkem a pestrými balónky. 

Irena Bubeníková
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Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ 
Kníničky, přešly do druhého pololetí a opět rozšířily dnes už poměr-
ně širokou škálu výrobků našich dětí i dospělých. Rádi bychom vám 
opět představily některé výrobky našich účastníků a účastnic z řad 
dětí i dospělých v našem pravidelném okénku GALERII VÝROBKŮ

Děti z mateřské školy si vyráběly velikonoční zvonkohry. 

Školáci se zabývali keramickou volnou tvorbou.

Dalšími roztomilými výrobky byla keramická domovní čísla.

Mimo to si například i dělali trička a papíry technikou Ebru – malová-
ní na vodní hladině.

Účastnice z řad dospělých si rovněž vyráběly trička technikou Ebru 
a mimo další jiné techniky se zabývaly i dřevořezbou s lektorem.

Děkujeme všem účast-
níkům – dětem i dospě-
lým a přejeme jim hod-
ně dobrých nápadů  
a hlavně radosti při je-
jich dalším tvoření.

Pořadatelky  
rukodělných dílen

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
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Ondrova 21
Brno-Kníničky

Zastávka:
U Památníku

Jsme obyčejná hospoda s výborným pivem - péče o něj je naší
prioritou. Čepujeme tím nejlepším možným způsobem do dokonale

čisté a mokré sklenice, což zaručuje tu nejlepší chuť a kvalitu.
Přijďte se přesvědčit! Těšíme se na Vaši návštěvu...

K pivu nabízíme:
Utopenec

Nakládaný hermelín
Klobásy (více druhů)

Tvarůžkový chléb
Na objednávku téměř cokoli

Čepujeme na hladinku:
Radegast Ryze Hořká 12°
Radegast Rázná 10°
Pilsner Urquell
Velkopopovický Kozel černý
Řezané pivo

Kapacita lokálu = 40 míst
Kapacita zahrádky = 50 míst

Kapacita dětského hřiště 
(od dubna) = 20 míst

 

Vysíláme živé zápasy Komety Brno a fotbalové ligy mistrů

Kníničská Pivnice

V týdnu otevíráme vždy v odpoledních hodinách, o víkendu dříve
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V tomto pojednání bych se ráda věnovala některým divokým plo-
dům, které mají léčivé vlastnosti a které se vyskytují v naší lokalitě 
– v okolí Kníniček. 

Divoké plody jsou příjemným zpestřením výletů do přírody i našich 
jídelníčků, ale málokdo ví o jejich léčivých vlastnostech a příznivých 
účincích na naše zdraví. Evokují hojnost, kterou nám příroda dává, 
aniž bychom ji museli manipulovat a uměle šlechtit. Proto bych  
v tomto pojednání chtěla aspoň některé z nich blíže představit. 

Jedním z  hojně zastoupených keřů v  naší lokalitě je trnka, neboli 
slivoň trnka. Je to silně trnitá dřevina, která roste na slunných mezích 
a stráních nebo na okraji lesa. 
Plody jsou tmavě modré malé kulovité peckovice s trpkou svíravou 
chutí. Pro léčivé účely můžeme sbírat i květy, zde se však budeme 
zabývat plody. Ty sbíráme po prvních mrazech, můžeme je sušit  
a přidávat do čajových směsí, nebo je použít do marmelád a likérů, 
popřípadě k  výrobě vína nebo sirupu. Obsahují vitamíny a léčivé 
látky, které mají svíravé účinky, uvolňují křeče, užívají se při žalu- 
deční slabosti, průjmu, a při nemocech dolních cest močových, ke 

snížení krevního tlaku, 
mírní zánětlivé procesy 
v  cévách a zlepšují lát- 
kovou výměnu. Sušené 
plody v kombinaci s čer-
ným bezem nebo lipo-
vým květem slouží jako 
potopudný prostředek.
V  dávných dobách se 
trnce připisovala velká 
moc, která při opatrném 
zacházení mohla půso-
bit jako obrana, používa-
la se na výrobu zbraní.

Další rostlinou, kterou bych zde chtěla zmínit, je jeřabina neboli jeřáb 
ptačí. Je to keř nebo strom s  podlouhlými pilovitými lístky a sytě 
oranžovými drobnými plody, rostoucí ve světlých lesích, na skalna- 
tých stráních a podél cest. Plody sbíráme nejlépe po prvních mra- 
zících a můžeme je použít sušené na čaj i do čajových směsí nebo  
z  nich můžeme vyrobit likéry, ocet nebo marmeládu, pyré či kom- 
pot, dokonce se z nich dá vyrobit i mouka. Dají se rovněž vymačkat  
a šťávu začerstva pít, je ovšem velmi hořká, takže je dobré ji osla- 
dit, můžeme z ní i vyrobit sirup. Jeřabiny jsou významným zdrojem 
vitamínu C a A a dalších léčivých látek, jsou výborným prostředkem 
na regulaci střevní čin-
nosti při průjmu i zác- 
pě, ovlivňují vylučování 
žluče do střev a podpo- 
rují tak proces trávení ve 
střevech, jsou také vý-
borným močopudným 
prostředkem, vhodným 
zejména pro děti, umí 
rozrušovat a vyplavovat 
močový písek a drobné 
kaménky, zvyšují činnost 
ledvin. Také významně 

pomáhají při zánětech horních cest dýchacích a jsou účinným anti-
revmatikem. Z květů jeřabin můžeme připravit koupel při atopickém 
ekzému.
V dávných dobách se jeřábu připisovala ochranná a jasnovidná moc 
a schopnost prodloužit život. V  Británii se často vyskytuje kolem 
magických kamenných kruhů, říkalo se mu „strom druidů“. Z jeřábu 
se také dělaly virgule pro hledání rudných žil.

V našich lesích roste dal-
ší zajímavý keř s názvem 
muchovník. Tato dřevi-
na je v poslední době vel- 
mi populární a její šlech- 
těné odrůdy se prodá- 
vají hojně i v zahradnic-
tvích. Je to keř s dlouze 
řapíkatými eliptickými 
listy, na okrajích jemně 
zubatými. Na koncích 
větévek mívá bílé vonné 

květy, ze kterých uzrají černé plody s nasládlou chutí připomínající 
borůvky. Mohou se jíst zasyrova nebo zpracovat na ovocnou šťávu, 
sirupy, likéry nebo pyré do koláčů, sušené se přidávají například  
do müsli nebo do ovocného čaje, který je prospěšný pro zažívání, 
žaludek a střeva. Čaj z muchovníku slouží i k detoxikaci organismu.
Plody muchovníku jsou bohatým zdrojem vitamínů A, B a C a mine-
rálních látek a antioxidantů. Zvláště významný je obsah manganu, 
draslíku, fosforu, vápníku, hořčíku a železa.

Další zajímavou dřevi-
nou, na kterou můžeme 
narazit v našem okolí, je 
dřín. Je to strom nebo 
keř, rostoucí na okrajích 
lesů a ve slunných křo- 
vinách. Má eliptické ce-
lokrajné listy a drobné 
žluté květy ve svazcích, 
které se objevují jako 
první jarní kvítky ještě 
před olistěním. Plody 
jsou drobné, vejčité a 
tmavočervené peckovice.
Zasyrova jsou plody poměrně kyselé, ale jsou z nich výborné poma-
zánky, šťáva, likéry nebo víno, hodí se na výrobu zavařenin, sirupů, 
kompotů, džemů. Chutí se podobají rybízu. Mají vysoký obsah vita-
mínu C, antioxidantů a minerálních látek a mohou pomoci jako lék 
při trávicích poruchách. 
V dřívějších dobách se ze dřeva dřínu vyráběly tkací člunky. Ze semen 
se praží náhražka kávy. 
V japonské medicíně platil dřín za „prodlužovač života“ a byl součás-
tí „léku osmi chutí“, známého již od 3. století našeho letopočtu.

Ještě bych se ráda zmínila o lesních plodech, které jistě každý zná  
a není třeba je zvláště představovat, také jejich využití v kuchyni je 
všeobecně známo, zde bych jen chtěla upozornit na jejich léčivé 
vlastnosti a možnosti pro podporu zdraví. 

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU LÉČIVÉ DIVOKÉ PLODY
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Jedná se především o jahod-
ník obecný, známý jako lesní 
jahoda. K  léčebným účelům 
se sbírá především list a květ, 
ale léčivé látky obsahuje  
i plod. Jahody jsou význam-
ným zdrojem vitamínů A, B, 
E, K a hlavně C, bílkovin, mi-
nerálních látek, zejména váp-
níku, draslíku a železa. Mají 
močopudné účinky, působí 
na činnost jater, příznivě 
ovlivňují trávící ústrojí, jsou 
výborným prostředkem proti 

zácpě, průjmu, jsou vhodné pro diabetiky a při léčbě revmatismu, 
nápoj z jahod snižuje horečku.
Jahody se hojně používají jako kosmetický prostředek, ke zklidnění 
pokožky spálené sluncem, k vybělení zubů a proti zubnímu kameni.
V dávných dobách byly jahody důležitou součástí nápojů nebo po- 
krmů lásky.

Dále bych zmínila maliník. 
I u této rostliny se pro léčivé 
účely používá především list, 
ale léčivé účinky mají i plody. 
Maliny jsou zdrojem vitamínů, 
zejména C, B, E, PP a provita-
mín A, dále mnoha minerál-
ních látek, zejména železa, 
hořčíku, zinku, mědi, vápníku, 
fosforu a draslíku.
Podporují trávení a uvolňují 
křeče, pomáhají při zácpě, 
zklidňují záněty krku a jsou 
výborným regeneračním pro-

středkem, podporují laxaci. Malinová šťáva je výborný lék při horeč-
kách, chřipkách, nachlazení, podporuje pocení a tím vylučování od-
padních látek z těla, léčí inkontinenci, ale i impotenci a neplodnost, 
zvyšují imunitu a působí preventivně proti civilizačním nemocem.

Třetí z těchto lesních plodin je 
ostružiník. I u něj se pro léči-
vé účely sbírá list, ale léčivě 
působí i plody. Pomáhají při 
střevních a žaludečních potí-
žích a zánětech, při střevním 
kataru a průjmu, hemoroi-
dech, zánětech močového 
měchýře a úplavici, uvolňují 
křeče, ale působí také jako 
prostředek proti kašli, při zá-
nětech ústní dutiny, při cuk-
rovce, dně a jako prevence 
kardiovaskulárních chorob.

Ostružiny jsou rovněž známé významným obsahem vitamínů, zejmé-
na A, B, C, E, PP a K.
V dávných dobách ostružiník sloužil také jako obřadní a spirituální 
rostlina.

Tak to jsou nejdůležitější divoké plody vyskytující se v okolí Kníniček. 
K nim samozřejmě patří i šípky, ale o šípkové růži jsem se zmiňovala 
již v jednom z předchozích pojednání.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM RECEPTY
Trnková šťáva: Oprané trnky zalijeme takovým množstvím vroucí 
vody, aby byly ponořeny. Po dvou dnech temně rudou šťávu slijeme. 
Přidáme cukr (500 g/1 l) a několikrát po sobě svaříme do zpěnění. 
Chuť šťávy je příjemná, natrpkle kyselá.
Trnkový kompot: Přibližně 1 kg plodů vaříme na mírném ohni s 350 g 
cukru, 200 ml octa a 200 ml vody. Týden necháme stát na chladném 
místě. Tekutinu slijeme, zahřejeme k varu a vroucí nalejeme zpět na 
plody. Vhodné např. ke zvěřině.
Jeřabinové víno: 1 kg jeřabin zbavíme stopek, omyjeme a dáme do 
fermentační nádoby. Přelejeme je cca 1 l vařící vody a necháme stát 
3 dny, denně je promícháváme. Do hrnce nalijeme 1,2 l vody a přive-
deme k varu. Přisypeme 1,5 kg cukru, svaříme na sirup a nalejeme  
do fermentační nádoby. Přidáme šťávu a nastrouhanou kůru ze  
2 pomerančů. Dobře promícháme a scedíme do demižonu. Doplníme 
ochlazenou převařenou vodou, přidáme 2 lžičky sušených kvasinek 
a necháme fermentovat. Po skončení fermentace stočíme do čistého 
demižonu, necháme víno vyčeřit a stočíme do lahví.
Doufám, že toto pojednání přineslo alespoň trochu inspirace a pod-
poru pro chuťové buňky a rozšíření kuchyňského využití o další  
ingredience, které nám příroda nabízí.
V příštím čísle bych se ráda zabývala rozšířením rejstříku léči- 
vých bylin v našem okolí o další zástupce. Přeji všem krásné jaro 
a hodně sil pro výlety do přírody a sklizni jejích darů. 
        
   Zina Lišková

Základní informace o příměstském táboře
- podmínkou účasti je ukončená první třída ZŠ
- turnusy od pondělí do pátku (9:00 - 17:00)
- základna vodních záchranářů na Brněnské přehradě

Program tábora
- prevence a bezpečnost u vody
- - vodní záchrana a první pomoc
- ovládání plováku, kajaku, raftu, veslice, ...
- zábava, hry, soutěže
- výlety a exkurze

Termíny
- 13. - 17. 7. 2020
- 20. - 24. 7. 2020
- 1- 17. - 21. 8. 2020

Kontakt
Vojtěch Coufal
722 588 928, tabor@vzs-brno.cz
www.letosvodniky.cz 
(pro přímé přesměrování použijte qr kód)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Začátkem ledna letošního roku se v Kní-
ničkách uskutečnila tradiční Tříkrálová 
sbírka. V  České republice se jednalo již  
o dvacátý ročník.
V naší místní části chodí koledovat 5 skupin, 
jejímiž vedoucími byli Pavlína Veselá, Hana 
Jiříková, Markéta Sítařová, Markéta Staňková, 
Pavel Staněk.
Malí i větší koledníci byli: Víťa a Magdalenka 
Veselí, Honza Popelka, Martin, Míša a Víťa 
Jiříkovi, Zuzka Šajgalíková, Dominik a Vojta 
Sítařovi, Dominik Stejskal, Vojta a Ondra Ju-
ránkovi, Víťa Staněk, Tom Juránek, Radim 
Rozmahel a Nela Švehlová.
Děkujeme vám za vlídné přijetí a příspěvek 
do kasiček.
Letos bylo v Kníničkách darováno 27 646 Kč. 
V celém Brně pak výtěžek činil 2 885 464 Kč. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám  
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně po- 
třebným skupinám lidí a to zejména v regio-
nech, kde sbírka probíhá.
Záměry využití výtěžku Tříkrálové sbírky  
v Brně v roce 2020 jsou:
– Dokončení rekonstrukce budovy Bratislav-
ská 58 pro služby Celsuz (Centrum pro lidi 
sociálně znevýhodněné)

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme 
všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
30,2 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 Kč, 
což je o 250 tis. Kč více než loni.

2020
TRÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

www.facebook.com/trikralovasbirka
www.trikralovasbirka.cz

V Brně-Kníničkách se vykoledovalo

27 646 Kč

DĚKUJEME VÁM!

– Dokončení rekonstrukce rodinného domu 
pro bydlení 8 klientů na ulici Žabovřeská. 
(Chráněné bydlení sv. Michaela pro lidi s men-
tálním postižením)
– Druhá etapa rekonstrukce pro umožnění 
jejího využívání klienty. (Effeta, denní sta- 
cionář pro lidi s mentálním postižením)
– Zajištění multidisciplinárního týmu pracov-
níků pro péči o paliativní pacienty v domácím 
prostředí. (Domácí hospic sv. Lucie) 

Více informací na www.dchb.charita.cz
Rádi rozšíříme naše řady o nové koledníky  
z řad dětí i dospělých. Můžete se kdykoli při- 
hlásit na adrese stankova.marketa@volny.cz, 
a těsně před vánoci Vás budu kontaktovat.

Markéta Staňková
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Ucelený přehled o problematice bytového bydlení můžou zdarma 
získat absolventi kurzu Domovnické preventivní minimum. Odborní 
lektoři je seznámí s novými trendy v zabezpečení, naučí je zvládat 
konfliktní situace a poskytnou jim potřebný právní základ pro chod 
domu. Komu jde primárně o ochranu před zloději, je pro něj připra-
vený soubor doporučení s názvem Bezpečná adresa. Oba projekty 
připravila brněnská městská policie.

Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické preventivní minimum se navzdory 
názvu nemusejí hlásit zdaleka jen domovníci. Výrazně usnadní život 
i vlastníkům a správcům bytových domů, členům společenství vlast-
níků, bytových družstev i uživatelům obecních bytů. Důležité pově-
domí o chodu domu i svých právech a povinnostech tam načerpají 
také jednotliví nájemníci.
Školení se koná vždy ve středu od 15 do 18 hodin, a to mezi 16. 9.  
a 18. 12. tohoto roku. Bližší informace o průběhu najdou zájemci na 
www.mpb.cz a hlásit se mohou na adrese luboslav.fiala@mpb.cz do 
naplnění počtu 25 účastníků. Tedy čím dříve, tím lépe.
Lekce se uskuteční v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na brněn-
ské Riviéře, v Bauerově ulici 7.

Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu, aby byl bezpečný, nestačí vždy jen 
zámky, čipy nebo alarmy. Jednotlivé prvky ochrany se navíc dají  
různě kombinovat a důležitou roli hraje i chování obyvatel domu. 
Vhodné přístupy shrnuje čtivý a přehledný manuál Bezpečná adresa. 
Každý si ho může stáhnout na www.mpb.cz nebo vyzvednout vytiš-
těný na preventivně informačním oddělení městské policie v Baue-
rově ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné konzultace a zájemcům, kteří  
se oficiálně přihlásí na e-mailu luboslav.fiala@mpb.cz , vystaví po 
splnění podmínek i certifikát Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů 
je signálem splnění náročných kritérií a pro zloděje varováním, že 
v tomto domě pochodí jen stěží.
Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republi-
kové policie a hasičů, odborníci na zámkové systémy a technické 
zabezpečení nebo pracovníci organizace Práh jižní Morava. Díky tomu 
obsáhnou všechny důležité aspekty bezpečného bydlení. Program 
finančně podporuje statutární město Brno.

Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

BEZPLATNÉ INFORMACE ZAJISTÍ POHODU V DOMĚ
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Konec ledna nikdy nevěstil nic dobrýho. V bódě nám vystavili noty 
vo tem, jak sme uplynulý metry makali a jak se nám dařilo lozit 
učitelském do gébiša. V  mým případku to byla obvykle těžká 
nedařba. No zkuste si něco nezáživnýho namlátit do štrycle, dyž 
nemáte pamatováka. A k temu gepět celý hodiny zamachlované 
v cimře a poslóchat nezáživný žgryndy a pomale to ani nesmět 
komentovat. No néhorší járy moji lajfky!
Když sem pak na kéru máznul svý vízo na ponk, tak to dycky vy-
padalo, že budu muset pro starý medvědy zavolat rychló. Argu-
mentoval sem hned, že nésu úplně na chvostu a taky že nemám 
trojku z chování, jako legendární spolužák, névětší náčelník přes 
průsery fšeho druhu a třídní pyrotechnik, kerýmu sme hókali Sysel. 
To byl těžce hrubé sáček!
Ten měl třeba vod fotra slíbenýho fechtla za to, když teho perma-
nentního trojáka z chování mít aspoň jednó nebude. Bohužel, 
až do konca bódy byl Sysloš pěšák. 
Jednó nám učitelské češtiny dal ve slohu napsat báseň na téma 
druhá světová mlata. Syslův vál ho pak doslova vyštajfčil, 
nazval autora hlupákem a pitomcem. Nicméně ty betelný 
verše gómu dofčil:

Války už mám dosti,
z gestapáků zbyly jenom kosti.

Hle – v dálce vidím tetu,
zkosila jí dávka z kulometu.

Odveta na sebe nedala dlóho čekat.
Jedneho dna Sysel napěchoval lahvičku vod Lybaru směsicí 
suříku a hliníku, vomotal to izolepó a zarazil do teho prskav-
ku. Vyzvedl si mě na kéru s  tem, že zgómnu to, co dofčil 
žádné. Před kérem češtinářa sme zarazili, Sysloš narval 
amatérské granát do jeho brífpixle na brance vod 
zahrádky a voplodněnó špinkó, zkušeným grifem 
válečnýho pyrotechnika, prskavku zapálil.
 Nabrali sme pilu a za cemrem uslyšeli 
temnó šlehu, nemlich takovó, jak 
dyž řachla teplárka na Špitálce. 
Kantorovy futra byly na mraky.
„To má za to“, děl Sysel, 
„že furt štengruje.“
Další jeho vydařené kósek byl, 
když zabalit náboje do poplaš-
ňáka (kerýmu se hókalo poprágro-
fka) do spořiča tabáku. Hodil blesk 
a máznul je na tajňačku ve kšef-
tech do práznéch flašek vod škop-
ků. Vyšel v  klídku před obchod  
a na tratecu jen házel čučku, jak 

lidi beró o překot pilu z kvelbu aus a strkajó se, jak když ve válce 
písknó letecké poplach.
Velice populární byl Sysel se zapalováním celuloidovéch kósků 
pravítek, zamachlovanéch do  alobalu. Samosebó ve třídě.  
To byl takové štynkec, že se ani nedalo déchat a navíc to štípalo  
i v auglách, takže každé brečel jak na šlusový mávačce. Obvykle 
jsme museli vyklidit cimru a dlóho větrat, čímž se chystaná pí- 
semka z matiky nebo debilní diktát z češtiny vodložil na příště. 
Sysel měl sténě imrvére trojku z chování, taky to už víc ani nešlo, 
tak to pro nás rád ubóchl. 
Jednó takhle před písemkó zase rozfajroval dýmovnicu nějaký 
šprtce v  mošně, štynkec a čmód jak sviňa. Ale do cimry vtrukl 
nejen češtinářské, ale na hospitacu i fýra bódy a inspektorské  
z kraja. Inspektor byl asi nějaké měkké, nebo astmatik, páč vyva-
lil baterky a hned ze startu nahodil těžkó dávivó. Šoklé řiditelské 

se jen zmohl na konstatovačku „Sysle, 
proboha, ty seš recidivista!“ 

A pak že v bódě nebyl žádné lochec.

Žanek Hlaváček
Ilustrace: Libor Machata

Slovíčka
lozit učitelském do gébišu – zavděčit 
se učitelům, lézt učitelům do prdele
hrubé sáček – drsný týpek, nebojácný

bóda – škola
starý medvědi – rodiče

fechtl – malý motocykl do 50 ccm
druhá světová mlata – druhá světová 
válka

brífpixka na futrech – dopisní schrán-
ka na dveřích
nabrali sme pilu – začali jsme utíkat
poprágrofka – poplašňák, starto-

vací pistole
tratec – chodník
šlusová mávačka – pohřeb, po-
slední rozloučení
štynkec – smrad
zamachlovaný – zabalený, uza-
vřený
vyvalit baterky – vykulit oči
těžká dávivá – velké dávení

lochec – legrace

JAK SYSEL VYKÓŘIL INSPEKTORSKÝHO

NAVRHNĚTE PROJEKTY PRO BRNO. DÁME NA VÁS!
Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by 
oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února 
můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online formulá- 
ře na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení 
hmotného i nehmotného majetku – hřiště, stromy, softwary, aplikace 
nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod. 
Dáme na vás v roce 2020
– celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
– maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste 

zjistit například na internetu nebo požádejte o pomoc koordiná-
torku, která vám velmi ráda poradí, email: damenavas@brno.cz,

– projekt musí být realizován na majetku města Brna,
– termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
– projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za 

koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova 
je ke stažení na webových stránkách projektu,

– finálové hlasování proběhne od 1. do 30. 11. 2020.
Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také 
najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz. 
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!

Tým Dáme na vás


