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Na severním konci Ondrové, v prudce klesa-
jícím svahu k lesu, má být vybudován sta-
vební komplex sestávající ze tří částí:

• severní bytový dům s 33 byty o velikosti 
1+kk až 4+kk, 52 vnitřních parkovacích 
stání 

• jižní bytový dům s 32 byty o velikosti 1+kk 
až 4+kk, 51 vnitřních parkovacích stání

• objekt občanské vybavenosti:
 V objektu bude cca 200 m2 vyhrazeno pro 

komerci a zdravotnictví, k objektu náleží 
6 vnitřních a 14 venkovních parkovacích 
míst

Jeden ze sjezdů k občanské vybavenosti 
slouží pro vjezd do dvou podzemních pod-
laží obou bytových domů. Domy jsou pro-
pojeny mezi sebou podzemní rampou pod 
úrovní terénu. Jen v této části je umístěno 
přibližně 50 vnitřních stání z celkového  
počtu již uváděných vnitřních stání obou 
bytových domů.
Norma nám předepisuje minimálně 110 par-
kovacích stání, v projektu jsme navrhli 117. 

Co předcházelo tomuto záměru? 
Zastupitelka paní Lenka Ištvanová se roz-
hovořila o svých názorech i činech ohledně 
nové výstavby:
Podle mého paneláky do Kníniček nepatří. 
Nicméně před 12 lety zastupitelstvo navý-
šilo index podlahové plochy a z tehdejšího 
rozhodnutí je nutné vycházet.
VDH předneslo své návrhy, které se nesetka-
ly s naší odezvou. Jsem však přesvědčená, že 
mluvení obou stran přinese vždy lepší výsled-
ky než „zákopová válka“. Proto jsme s panem 
Hrnčířem navštívili řadu občanů z horní čás-
ti Kníniček a zjišťovali jsme jejich námitky  
vůči stavbě. Ptali jsme se, jak by je výstavba 
mohla negativně ovlivnit a toto jsme násled-
ně projednávali s developerem. Pro občany 
jsem zorganizovala schůzku se zástupci  
VDH, bohužel prázdninový termín zabránil 
hojné účasti. Ti, kteří nemohli přijít, přijali  
s povděkem alespoň informace z mých mailů. 
Ačkoli původní projekt splňoval právní před-
pisy, vzájemné rozhovory a snaha investora 
vyhovět obyvatelům městské části vedla  
k mnoha kompromisům. Navrhla jsem od-

stranění horních pater, to byl asi největší 
problém. Ačkoli jednání byla velmi konstruk-
tivní a vždy se nakonec našel společný prů-
sečík, snížit obě budovy o jedno patro pan 
jednatel zpočátku skutečně nechtěl. Jedná-
ní trvala přes dva měsíce, během kterých 
jsme dospěli k následujícím kompromisům: 
• výšku budovy investor o jedno patro 

opravdu snížil, čímž se připravil o větší 
byty pro rodiny

• střechy severního a jižního bytového domu 
nebude využívat jako komunikativní pro-
stor, ten bude dole ve svahu pod domy

• problém s parkováním vyřešil investor 
tím, že se zavázal 20 parkovacích stání 
neprodat, ale uvolnit je pro obsluhu ob-
jektu občanské vybavenosti, stejně i pro 
příležitostné návštěvy všech obyvatel 
Kníniček – tedy pro veřejnost, nicméně 
pouze ke krátkodobému parkování

• tlak vody v horní části Kníniček investor 
posílí dodatečným tlakovým zařízením 

• chodník kolem bytových domů prodlouží 
do místa neoficiální cyklostezky na sever- 
ní straně a ke stávajícímu RD na straně jižní

BYTOVÉ DOMY HLUBOČEK
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• hluk z domů zmírní odpovídající výsad-
bou zeleně. Naši občané si přáli keře, po- 
dle investora však mají keře menší účin-
nost a větší potřebu údržby. Proto bych 
ve shodě s VDH doporučila zohlednit 
odborný názor zahradního projektanta.

Osobně bych uvítala skupinu lidí, můžeme 
je nazvat třeba zmocněnci, kteří by s VDH 
probírali otevřené body. 
Mluvili jsme také o silničním provozu. Vů- 
bec nejlepším řešením bývá obvykle radar.  
Brzdící semafor, retardér a podobné nástro-
je mají na chování řidičů mnohem menší 
účinnost. 

Pro naše čtenáře jsme poprosili o stano-
visko i jednatele společnosti, pana Ing. 
Knapce osobně. Na schůzku přišel s pro-
jektantem, Ing. Radimem Kolářem, Ph.D. 

Pane jednateli, přirozeně nás zajímají při-
bližné termíny zahájení a ukončení stavby.
V současné době máme vydané územní 
rozhodnutí a předpokládáme, že stavba 
bude zahájena v polovině roku 2019. S do-
končením počítáme předběžně na podzim 
2021, tedy přibližně za 2 roky po zahájení. 
Naše firma patří do skupiny akciové společ-
nosti REKO, která má bohaté zkušenosti  
s realizací developerských projektů.
O všechny etapy díla se staráme sami, ať už 
jde o výkup pozemků, o vydání územního  
a stavebního rozhodnutí, o výstavbu nebo 
prodej bytů. Naše společnost VDH s.r.o. je 
vlastníkem dotčených pozemků, stavbu zre-
alizujeme vlastními silami, pouze na ojedi-
nělé specializované dodávky přizveme ke 
spolupráci některé osvědčené firmy.

Domy postavíme z keramického broušeného 
bloku lepeného na pěnu. Dům bude v lep-
ším standardu, s přihlédnutím k přáním 
klienta. Všechny byty budou mít terasy nebo 
lodžie, okna budou mít izolační trojskla, 
střechy budou ploché. 

Kdy začnete nabízet byty zájemcům?
Zahájení výstavby je současně i momentem, 
kdy s prodejem bytů začínáme. Zákazník si 
tak může s časovým předstihem určovat 
materiály: obklady, podlahy, vybrat si ku-
chyňskou linku, vybavení koupelny, typ dve-
ří a podobně. Zákazník si může určit i vnitř-
ní dispozice bytu, příčky a body k napojení 
instalací pro kuchyňské linky a koupelny. 
Neměnné jsou samozřejmě velikosti bytů  
a nosné stěny.

Pane projektante, počítáte s novými tech-
nologiemi? 
Počítáme hlavně s vyzkoušenými a osvěd-
čenými postupy. Nicméně ano, nové tech-
nologie jsou rovněž součástí projektu. 
• Pro snížení hluku v okolí, zejména hluku 

ze silnice, jsme zvolili zvukově pohltivou 
fasádu. U takové fasády se oproti stan-
dardní fasádě více hluku pohltí, než od-
razí.

• Rozhodli jsme se použít pro větrání reku-
peraci vzduchu a pro vytápění tepelné 
čerpadlo na principu voda-vzduch. Tepel- 
né čerpadlo je řazeno mezi obnovitel- 
né zdroje energie. Dodáním 1 kWh elek-
trické energie do tepelného čerpadla 
získáme v podobě tepla okolo 3 kWh, 
podle teploty přiváděného vzduchu.  
Tepelné čerpadlo tedy z okolního vzdu-

chu o určité teplotě odnímá teplo. Toto 
teplo se odvádí do výparníku tepelného 
čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo 
předá chladivu uvnitř zařízení tepelné- 
ho čerpadla. Chladivo se přivedením tep-
la ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je 
nasán kompresorem. Kompresor zahřáté 
plynné chladivo prudce stlačí, a tím se při 
vyšším tlaku zvyšuje teplota. Kompreso-
rem zahřáté chladivo předává ve výmě-
níku tepla teplo do topné vody pro vytá-
pění objektu. Princip lze přirovnat k pum-
pičce na kolo. Vzduch i pumpička se při 
stlačování vzduchu výrazně zahřejí. 

• Nechali jsme zhotovit hlukovou studii  
a rovněž se budeme opírat o výsledky 
hydrogeologických průzkumů. Na po-
zemku kolem domů uplatníme hloub- 
kové vsakování dešťových vod, protože 
klasické vsakování díky nevhodnému 
podloží není možné. Při hloubkovém vsa-
kování se dostaneme do hloubky 10 m 
pod úrovní terénu. Hloubkové vsakování 
do štěrkového podloží je založeno na 
výsledcích HG průzkumu a je schváleno 
příslušným odborem magistrátu města. 

Přesto zůstává pár otevřených bodů. Patří  
k ním nejen otázka zeleně, ale i objekt ob-
čanské vybavenosti. Ve dvou podzemních 
podlažích by zůstaly byty a v 1. NP prostory 
určené pro komerci a zdravotnictví. Bližší 
určení probereme se zastupiteli, případně 
se zmocněnci. Zatím máme dost času. 

Na článku spolupracovali: 
Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Knapec, 

Ing. Radim Kolář, Ing. Irena Bubeníková
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ZASTÍNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
DOLNÍ LOUKY A NOVÉ DŘEVĚNÉ  
PRVKY PRO PARK U LVA 

Fotbalový klub Dosta Bystrc-Kníničky ve spolupráci s MČ Brno-Kní-
ničky dořešil obnovu fotbalového hřiště.
V rámci tohoto projektu byl vyměřen terén, hřiště bylo znovu srov-
náno, nově oseto, byla doplněna závlaha a nové oplocení. Dále jsou 
ve výrobě nové velké i malé branky. Veškeré náklady na tuto akci 
převzal FC Dosta Bystrc-Kníničky. Naše MČ dodala místním fotba- 
listům prozatím branky na malou kopanou a lajnovačku, které se 
pak opět vrátí zpět na travnatou plochu na Dolní louky.
Vzhledem k oplocení se mnozí ptají, zda budou i nadále moci vyu-
žívat toto hřiště?

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky na svém lednovém zasedání při-
jalo v této věci usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se záměrem 
oplocení sportovní plochy dle přiloženého nákresu za těchto 
podmínek:
• výška drátěného oplocení bude max. 160 cm
• branka u panelové cesty ze strany od Kníniček nebude uzam- 

čena a bude umožněn bezplatný přístup na tuto plochu všem 
zájmovým skupinám

• hřiště bude dovybaveno brankami, které budou volně přístup-
né pro malou kopanou

• bude doplněn jednací řád hřiště
• bude doplněn harmonogram tréninků jednotlivých skupin

Hřiště má tedy 3 vstupní branky, branka ve směru ke Kníničkám 
zůstane neuzamčená, aby hřiště mohly bezplatně využívat  
i nadále všechny zájmové skupiny.
FC Dosta bude využívat hřiště zejména v odpoledních hodinách ve 
všední den, v době sezóny se tu mohou v sobotu nebo v neděli ode-
hrávat zápasy. Dále bude doplněn harmonogram tréninků klubu  
s kontaktem na správce a ve zbylém čase je hřiště volné pro místní 
za předpokladu dodržování provozního řádu.
Věřím, že se hřiště znovu stane místem přátelských zápasů místních 
fotbalistů.

Martin Žák, starosta 

NOVÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U ZELENÉ LÁVKY

Nedávné vylepšení dětské-
ho hřiště Dolní louky urči- 
tě neušlo Vaší pozornosti. 
Děti chrání před sluncem  
a částečně i před deštěm  
5 kusů nových velkých 
plachet, vyrobených z hoj-
ně používaného materiálu 
HDPE, polyethylenu s vyso-
kou hustotou. Plachty jsou 
uchyceny do akátové fré- 
zované kulatiny a zapadají 
do koncepce celého spor-
toviště. 
V parku U Lva jsme doplni-
li tři nové prvky, konkrét- 
ně dubovou sochu ležícího 
lva, akátové hmyzí domky 
a akátový pocitový chod-
ník tzv. „stezku na boso“. 
Během tohoto roku je  
v plánu doplnit další inter-
aktivní prvky a zeleň. Park 
se bude i nadále zlepšovat. 

Martin Žák, starosta
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2018
V sobotu 24. března se konal další ročník tradičního kníničského 
pingpongového turnaje. Letos se turnaje účastnilo 19 soutěžících. 
Výsledky turnaje: 1. místo: Tomáš Keprt
 2. místo: Tomáš Hrdlička
 3. místo: Petr Zátrapa
Děkuje všem za účast a těšíme se na viděnou na dalším ročníku.

Martin Žák, starosta

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI MŠI
Milé spoluobčanky,
na Kníničských, již tradičních hodech při hodové mši svaté u kaple 
sv. Cyrila a Metoděje, patronů naší městské části, bývá přítomno  
cca 200 návštěvníků. V předchozích letech jsme vybízeli šikovné  
a obětavé hospodyňky, aby přispěly koláči a drobným cukrovím  
k malému pohoštění četných návštěvníků mše svaté. I přes tyto 
výzvy se najde v celé naší městské části pouze 4 až 5 hospodyněk 
(většinou již staršího věku), kterým na hostech záleží a nejsou k této 
výzvě hluché. Najde se jich letos o pár víc? Darované pohoštění při- 
neste na stoly za kaplí. Předem Vám děkuji.

Marie Kasprzakova

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018
Po prázdninách s příchodem podzimu tradičně přivítáme nově na-
rozené kníničské občánky. Slavnostní vítání obohatí  kulturní vy-
stoupení dětí z naší mateřské školky Studánka. Pro rodiče a děti 
máme připravené drobné upomínkové předměty a dárky. 
Prosím rodiče, kteří mají o vítání zájem, aby mi zaslali jméno dítěte 
a tel. kontakt na adresu starosta@brno-kninicky.cz. Předem děkuji

Martin žák, starosta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, POHODOVÉ LÉTO 
A DĚTEM NÁDHERNÉ PRÁZDNINY
V Kníničkách máme spoustu možností rekreace za humny.
Nové koupací molo na Rakovci Vám umožní snazší přístup do vody 
pomocí 4 žebříků.
Možná využijete 9 zajímavých cyklotras od Kuřimi po Oslavany. Nová, 
podrobná cyklomapa „Brněnská přehrada a okolí“ je určená jak  
bikerům, tak rodinám s dětmi a zahrnuje cyklostezky od Kuřimi až 
po Oslavany. 
Po zdařilé rekonstrukci nedávno otevřelo i koupaliště Riviéra.  
K novým atrakcím patří tři nerezové, kaskádové bazény v umělém 
říčním korytě o celkové délce 390 metrů. Tobogan je osm metrů 
vysoký a 75 metrů dlouhý, je zde lezecká stěna, lanový most s lek-
níny, vodní chrliče a mnoho dalšího.
Ať již podniknete cokoli, přeji Vám jen samé krásné zážitky, příjem-
né cestování a šťastný návrat domů.

  Martin Žák, starosta

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ KNÍNIČKY KONANÉHO 23. 4. 2018
Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo přijetím pravidelných 
usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minulého zasedání  
a programu právě probíhajícího zasedání.

Během zasedání byla dále přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:
–  schválení účetní uzávěrky MŠ Studánka za rok 2017
–  souhlas s návrhem hospodářského výsledku MŠ Studánka za rok 

2017
–  souhlas s odprodejem celého pozemku parc. č. 3763 v kat. území 

Kníničky a části pozemku parc. č. 3731 v kat. území Kníničky od 
pozemku parc. č. 3563 v kat. území Kníničky po společnou hra-
nici pozemků parc. č. 3553 a 3555 v kat. území Kníničky z jedné 
strany a pozemků parc. č. 3554 a 3556 v kat. území Kníničky  
z druhé strany, společnosti Maximus Resort a.s.

–  zrušení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumen-
tace na investiční záměr nazvaný „Přístavba a stavební úpravy 
tělocvičny Brno-Kníničky“.

–  pověření Lenky Ištvanové zpracováním průzkumu trhu na dodáv-
ku mobilního kontejnerového skladu, včetně stavebních úprav 
tělocvičny souvisejících s umístěním kontejneru a jeho napojením 
na tělocvičnu.

–  ukončení investičního záměru vybudovat restaurační zařízení 
Hříbek a pověření místostarostky ve spolupráci se starostou  
k řádnému vypořádání smluvního vztahu se zpracovatelem pro-
jektové dokumentace – společností Atelier Tišnovka s.r.o.

–  souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se společností Maximus 
Resort a.s. pro zřízení Plážového baru Hříbek na pozemcích parc. 
759/7 a 759/23 v kat. území Kníničky s tím, že do smlouvy bude 
zapracována inflační doložka, bude upraven termín pro uplatně-
ní opce do 31. 10. 2027, bude dořešeno vlastnictví přípojek inže-
nýrských sítí po ukončení nájemní smlouvy a do smlouvy budou 
zapracovány připomínky Mgr. Vladimíra Kyrycha.

–  souhlas se stažením bodu 6. Vyjádření MČ Brno-Kníničky ke zří-
zení věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemek parc. 
č. 707/1 k.ú. Kníničky z programu zasedání.

Během zasedání zastupitelé vzali na vědomí tyto informace:
– o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty. 

Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů zasedání a usne-
sení jsou zveřejněny na www. stránkách MČ Kníničky.

Ing. Hana Juránková, místostarostka
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DEN DĚTÍ 2018 

MČ Brno-Kníničky uspořádala dětský den stejně jako v minulých 
letech ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením Brno Bystrc  
a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje – stanice 
Přehrada.

V posledních letech jsme měli štěstí na počasí, ale letošní rok se téměř 
po startu změnil v deštníkovou párty. I tak se akce zúčastnilo téměř 
70 dětí navlečených v pláštěnkách, kterým ta spousta vody vůbec 
nevadila. Atrakcí bylo i letos hodně: koně, motorky, služební auta, 
požární auta, skákací hrad atd. Požár makety obytného domu hasila 
voda z nebe i z hadice současně. Ke konci dětského dne se počasí 
trochu umoudřilo, a tak měl dětský den přece jen svůj happy end :) 
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Paní Audy, jak se to 
všechno seběhlo?
Můj manžel, který 
pochází  ze staré  
Bystrce poblíž ZOO, 
prožíval své dětství  
i v Kníničkách. Naše 
dcera Lucie začala 
tancovat v kníničské 
malé chase jako čtyř- 
letá a když trochu 
dorostl i syn Jirka, 
přidal se také. V té 
době obě paní Keprtovi chtěly skončit nácviky kvůli mateřství  
Martiny a hledalo se, kdo by je zastoupil. Já sama jsem tancovala  
od 7 let v souboru Jánošíček. Slovenský folklór jsem si tam zamilo-
vala pro jeho úžasný temperament. Později jsem tančila ve Vysoko-
školském souboru písní a tanců Poľana. Říkala jsem si, že by byla 
přece veliká škoda, zrušit malé stárky a tak jsem se přihlásila.
Přihlásila se i slečna Jana Hlaváčková, byla to prima spolupráce. 
Jana zvládla cvičit s dětmi v malé chase a ještě tancovat s velkou. 
Moravskou besedu uměla lépe než já. 

Nyní nácviky pod Vaším vedením skončily. Malou chasu přebíra-
jí zpět Mirka a Martina Keprtovi. 
Ano, mé děti už mají i jiné koníčky a časově bychom vše těžko zvlá-
daly. Pěkně to vyšlo, Martině děti dorostly a mně již odrostly. Letos 
se přijdu podívat pouze jako divák :-)

Kolik hodin nácviku proběhne, než si děti Moravskou besedu 
zatančí před obcí?
Dost :-). 1 hodina týdně od února do začátku července. Děti se ne- 
učily jenom besedu, ale i lidové písně, melodii a texty. Cvičily jsme 
s nimi i na předhodovou zábavu u cimbálu, kde děti odtančily různé 
druhy tanců z oblasti Jižní Moravy, Valašska i mého oblíbeného 
Slovenska.

Vzpomínám si, děti jsem skutečně obdivovala. Kolik dětí tanco-
valo a v jakém věku? 
První sezonu jsme měly 26 dětí, v následujících kolem 18. Děti začí-
naly od čtyř let a zůstávaly tak do deseti.

Na co budete vzpomínat? Zažily jste asi krásné i méně krásné 
chvíle... 
Děti jsou zlaté a bylo nám s nimi moc fajn. Problémem byly úrazy  
a nemoci nebo naopak určit, kdo bude náhradník. Kolonu besedy 
tvoří vždy 8 tanečníků a většinou jsme se s Janou snažily mít ke 
každé koloně jednoho náhradníka. Kdo ale chce být náhradníkem? 
Orientovaly jsme se podle docházky a snahy. Náhradníky jsme  
alespoň prostřídaly. Jeden tančil dopoledne a druhý večer. Přesto 
to tyto děti moc mrzelo, což je pochopitelné.
Paradoxní situace byla loni, když pár dní před vystoupením one-
mocnělo jedno děvčátko a náhradníka jsme neměly... Obvolávaly 
jsme narychlo odrostlejší děti, které besedu uměly z minulých let. 
Povedlo se, ale byl to nervák :)
Zůstává mi však velmi milý pocit. Rodinná atmosféra Kníniček je moc 
pěkná. Snad je to dáno i velikostí obce. Velká chasa má můj obdiv. 
Jsou mladí a jejich vrstevníci obyčejně nežijí folklórem. Přesto se 

VELKÁ ZMĚNA V MALÉ CHASE 

PANÍ MARKÉTA AUDY ZE ŽEBĚTÍNA A KNÍNIČSKÁ SLEČNA JANA HLAVÁČKOVÁ VEDLY MALOU CHASU 4 ROKY. 

schází, nacvičují, berou na sebe spoustu organizační práce. Udržují 
se zde tradice.

Měla jste dojem, že si Vaší práce a práce slečny Hlaváčkové  
v Kníničkách opravdu vážíme?
Určitě. Rodiče byli moc milí, dokonce ze své dobré vůle organizova-
li mezi sebou sbírky, aby nás odměnili a potěšili. Největší odměnou 
ale byly spokojené tvářičky a úsměvy dětí. Děti za námi po vystou-
pení přiběhly a skočily nám šťastné kolem krku – větší odměnu si 
člověk nemůže přát. 

Slečno Jano, jak to 
bylo s Vámi? 
Moc ráda pracuji  
s dětmi a tak když 
se Mirka ve velké 
chase poptávala, 
byla jsem pro, po-
kud nezůstanu sa- 
ma. Markétu Audy 
jsem poznala až 
den před nácvikem. 
První nácviky nám 
Mirka i Martina vy-
pomohly. Ráda jim to kdykoli vrátím a pomůžu na oplátku :-)

Vy jste začala tancovat v patnácti a vydrželo Vám to 8 let. A teď ?
Zrovna teď se snažím stíhat pracovní úvazek jako učitelka a školní 
asistent v MŠ na Lesné a současně absolvuji magisterské studium 
na Vysoké pedagogické škole. 
Když děti loni naposledy odtančily, začaly jsme s Markétou brečet 
jako želvy. Rozloučily jsme se s rodiči, dětem jsme rozdaly bonbóny 
a šly jsme na panáka :-)
Bylo tam hodně dětí, které tancovaly i pět let. Pomáhaly nám s těmi 
malými. Aby se nenudily, zařadily jsme ty tance u cimbálu. Mrzelo 
nás taky, že by po půl roce nácviků vystupovaly jen dvakrát. 
Na děti jsme byly hrdé, tancovaly a zpívaly moc hezky, tance u cim-
bálu nakonec zvládly i ty malé. Chválím však nejen děti, ale i ro-
diče. Někdy tancovali v koloně místo nemocných a díky této zkuše-
nosti mohli o to víc ocenit výkony svých dětí. 

Mirko, letos je comeback Vás obou. Byly jste u novodobých hodů 
od jejich začátku?
V době, kdy začala éra „novodobých Mladých hodů“ jsme ještě  
v Kníničkách nebydlely. Rodák Luboš Juránek má na začátky hodů 
úsměvnou vzpomínku: „Na počátku nových hodů, jak už to tak bývá, 
bylo furiantství spojené se sázkou. Tehdy jsem se vsadil s Petrem 
Vrzalem, Petrem Depiakem a Bohuslavem Mrtvým o flašku fer-
netu, že neuspořádají příští rok hody. V té době sice probíhalo Vítá-
ní léta, ale hody v pravém slova smyslu to nebyly. „Otcové zakla- 
datelé“ však získali maximální podporu z obce a především od  
Jarky Kubátové. Sázku jsem prohrál, ale nikdy mě prohra netěšila 
tak jako tenkrát, v roce 2004.“
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My dvě jsme začaly s nácviky Moravské be-
sedy malých dětí v roce 2009. Začátky ne-
byly jednoduché. Velká chasa se bála, že  
jim drobotina bude jejich vystoupení kazit 
a nechtěla, aby děti vystupovaly současně 
s nimi. Naštěstí se ukázalo, že obavy velké 
chasy byly zbytečné. Dnes už snad velcí 
berou malou chasu jako trvalou část „Mla-
dých hodů“. Trošku nás mrzí menší zájem  
o nácviky. Zatímco v roce 2016 a 2017 nacvi-
čovalo 18 dětí, tak letos je to polovina. 
Ale když vidím, jak děti našich dětí – děti 
bývalých stárek a stárků – dorůstají, tak 
jsem přesvědčená, že o budoucnost „Mla-
dých hodů“ nemusíme mít strach.

Na článku spolupracovaly: 
Markéta Audy, Jana Hlaváčková,

 Martina a Mirka Keprtovi, 
Irena Bubeníková

Letošní školní rok se MŠ Studánka rozloučila pouze s 12 předškoláky (v loňském školním roce jich bylo 26). Stejný počet dětí – 12 – jsme 
přijali pro příští školní rok. Jedná se především o děti z Kníniček, které podaly včas přihlášku, jsou řádně očkovány a starší 3 let. Bohužel, 
dalších 35 dětí – především z Bystrce a blízkého okolí – nemohlo být z kapacitních důvodů přijato. 
Všem našim předškoláčkům přejeme krásné, sluníčkem provoněné prázdniny !!!!! Kolektiv MŠ Studánka
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Slunovrat jsem letos pořádal s kolegou Václavem Vincencem a Kní-
ničskou chasou. Statutární město Brno, primátor Ing. Petr Vokřál 
převzal záštitu nad tímto 8. ročníkem festivalu. Jsem rád, že jsem na 
to letos nebyl sám, protože každý festival si žádá spoustu energie, 
financí a pravidel, podle kterých se akce odehrává. 
Hlavní moto Slunovratu 2018 byla hudba, děti a jejich rodiče. Osob-
ně jsem to neplánoval, kolega Vincenc byl v tomto ohledu prozí- 
ravější a ony libůstky pro malé lidičky zařídil. Skákající hrad, koně, 
klaun – super záležitosti, které by se do příště daly promyslet  
a posunout dál.
Jsem moc rád, že jsme si letos mohli dovolit kvalitní pódium s pa-
rádním ozvučením, kvalitním zvukařem a osvětlovačem. Bylo to 
velice příjemné jak pro účinkující, tak pro posluchače. Také jsem rád 
za stan, ve kterém se dalo schovat před sluncem a deštěm. 
Kapely nás letos parádně provedly večerem. I když hudba není jejich 
denním chlebem, tak si myslím, že to zvládly s profesionálním pří-
stupem a mohli jsme si vychutnat jejich kvalitní hudbu plnou pa-
rádních harmonií a rytmů. Samozřejmě toto tvrzení není úplně 
absolutní. Pár profesionálů muzikantů se našlo. Pokud navštěvujete 
brněnskou jazzovou, funkovou nebo alternativní scénu, tak víte  
o koho se jedná. Pokud ne a hudební styl se Vám zamlouval, dopo-
ručuji navštívit. Zkusím nějakým způsobem upozornit.

HUDEBNÍ FESTIVAL SLUNOVRAT V KNÍNIČKÁCH
 

První kapela byla malé překvapení. Pod názvem TlakoVlak dvojka 
vystoupila sestava muzikantů ve složení: kytara, klávesy, bicí, zpěv. 
Nestandardní jazz, který jste mohli slyšet, pocházel víceméně z la-
tinské Ameriky a Ameriky jako takové.
Druhá kapela byla čistě hudební. Název kapely Prvního Čtvrtý  
s experimomentálním hudebním stylem vzbudil v posluchačích úžas 
a překvapení. Kapelu Prvního Čtvrtý jsme si vychutnali ve složení 
kytara + zpěv, basa + kontrabas, bicí, perkuse a elektrosound. 
Třetí kapela se nesla ve stylu RnB, acid jazzu, funku a rytmického 
groov. Název Basement Weirdos vystihuje jejich hudební píli,  
která bývá jako u většiny kapel za zavřenými dveřmi zkušebny.  
Na pódiu jsme mohli vidět basu, bicí, kytaru, klávesy a parádně 
zvládnutý zpěv v kontrastu s osobní elegancí.
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UCTĚNÍ HRDINSKÝCH ČINŮ 
HRÁZNÉHO FRANTIŠKA ŠIKULY, 
LADISLAVA DOLNÍČKA A JEJICH 
SPOLUBOJOVNÍKŮ
Na přehradní hrázi se již tradičně sešli členové Klubu českých turis-
tů, odbor 1. brněnská. Položili kytici a připomněli si okolnosti zá-
chrany hráze před zničením fašistickými vojsky 26. dubna 1945.

Pozvání pana Lubomíra Strážnického přijala i atašé  Generální-
ho konzulátu Ruské federace v Brně, paní Karina Sultanova.  
Z jejího projevu uvádíme:
Je pro mě velkou ctí připomenout si spolu s Vámi 73. výročí osvo-
bození města Brna a slavné brněnské hrdiny pana Šikuly a pana 
Dolníčka.
My nerozlišujeme hrdiny podle národností nebo náboženství, vždyť 
každý z nich byl velkým vlastencem a nedovolil si zůstat stranou 
boje proti fašismu. Ať už to byl pan Šikula nebo pan Dolníček,  
ať to byli rudoarmějci, kteří nasadili své životy a zůstali navždy tady 
na Jižní Moravě, ať to byli čeští a slovenští partizáni nebo vojáci 
Rumunské královské armády. Všude jsou hroby osvoboditelů.
Je důležité, že jsme společně bojovali za osvobození a proti krutos-
tem války. Musíme si to pamatovat, aby se nezopakovaly hrůzy bojů, 
lidské smrti, koncentrační tábory a dětský pláč.
Čest hrdinům a jejich památce!

KČT, odbor 1. brněnská  

Čtvrtým článkem programu byla kapela Funkshmakers, snad nej-
podstatnější článek všech předchozích ročníků Slunovratu, který  
se letos mohl pochlubit 8letou tradicí. Jejich motto: zednické funky  
těžká práce – lehká hudba – pivo je tak skvělej nápoj – v montérkách 
je stejně nejvíc místa – Jendo, je to jedno – dvacet prstů, deset ru- 
kou, pět chlapců, jedna cihla – Mikulov přece není tak daleko a ha 
– žádná věda brouci – nasadíš kecky, oblečeš trenky. Složení: Zajíc 
– kytara, Kopča – kytara a zpěv, Sergei – perkuse a zpěv, Washut – 
basa, Smeták – bicí, Smékoš – saxofón. 
Pátým účinkujícím byla kapela NaMars! ve složení Igor Jedounek – 
zpěv a kytara, Pavel Varta – saxofon, vokál a perkuse Lukáš Fridrich 
– basa, Tomáš Valůšek – basa, Honza Shanny Fňukal – klávesy. Hráli 
nám parádní svěží mix funky groovu, rocku a popu s českými texty.
Jsem rád, že se celá akce obešla téměř bez problémů. Městská po-
licie přijela na místo po lehkém, zhruba desetiminutovém překro-
čení nočního klidu, který v době ohňostrojů začíná až o půlnoci. 
Chválím profesionální přístup policie, ačkoli není profesionální 
přerušit kapelu v půlce písničky. Omlouvám se všem, kterým jsme 
narušili noční klid. Při ranním úklidu louky byl nepořádek minimál-
ní, vážím si pořádnost účastníků.
Speciální poděkování patří všem, kteří přidali ruku k dílu – při chys-
tání i uklízení. Nejvíce to byli stárci z řad Kníničské chasy a další jim 
podobní. Děkuji i sponozorům, kterými byli SAKO, město Brno, 
VAŠSTAV, KPC, GastroForm, StylPro, Strapping.
Děkuji, byla to parádní akce a pevně doufám, že se nám podaří  
i příští ročník.

Jiří Slatina 
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Školní rok se chýlí ke konci. Stejně tak  
i 7. ročník kníničského seniorklubu. 
Pro mě to byl druhý rok zkušeností s vedením 
klubu místo Ing. Věry Kubíkové. Po 5 letech 
obětavé práce se Věrka na vlastní přání sta-
la řadovou členkou. Vedení kroniky jsem 
předala Ing. Ireně Bubeníkové a vytvořila si 
tak prostor pro nové aktivity.
Setkání v krčku jsme omezily pouze na je-
denkrát měsíčně a více chodíme za kulturou. 
Jsme aktivní, poznáváme nová místa a pro-
žíváme spoustu krásných zážitků. Jako sku-
pina jsme aktivnější a radostnější.
V tomto školním roce jsme shlédli několik 
divadelních představení a v kině Lucerna 

promítal od února do května a byl téměř vždy vyprodaný předem. 
Exkurze do Jarošova válcového mlýna byla pro některé z nás premi-
érou. Tato kulturní památka stojí na břehu Bílého potoka ve Veverské 
Bítýšce. Své návštěvníky seznámí s mletím obilí a navíc je přenese 
do časů, kdy k mlýnu putovali „krajánci“ a mlynářský vodník Bonifác 
měl na jezu a u vodního náhonu plno práce. Před námi jsou zaslou-
žené prázdniny, jejichž velkou část strávíme péčí o vnoučata.
Sejdeme se hned 6. září, jako obvykle, vždy první čtvrtek v mě- 
síci, v 10 hodin v krčku. Nové členy srdečně vítáme! Tento rok se  
k nám sporadicky přidávali i muži! Doufejme, že jich bude přibývat.
Na konci tohoto ohlédnutí chci za nás všechny srdečně poděko- 
vat ÚMČ Kníničky. Již třetím rokem pro nás organizují pravidelná 
úterní cvičení. Poslední dva roky nás podporují i finančně. Každo-
roční dotace ve výši 30 000 Kč nám svým způsobem dává křídla. 
Nemusíme přemýšlet, zdali si ten či onen zážitek můžeme dopřát.
Děkujeme moc. Jsme rádi, že jste na nás nezapomněli :-)  
 

Mgr. Danuše Dundáčková, vedoucí Seniorklubu Kníničky

a Bílými Karpaty, mezi nebem a podzemím jsme poznávali v brněn-
ském planetáriu ve filmu „Morava 360 – můj neuvěřitelný kraj“.  
Díky záběrům dronů a speciální technologii, která umožňuje natáčet 
s velmi vysokým rozlišením a extrémně širokým zorným úhlem,  
se film stal unikátním dokumentem. Při promítání se plně využil 
potenciál digitálního planetária a obraz nás doslova obklopil ze 
všech stran. Autorem celé koncepce byl vizuální kouzelník Pavel 
Karas, příběhy spojené s krajinou vyprávěl Bolek Polívka. Film se 

Svěrákův film Po strništi bos. Zúčastnili jsme se komentované  
vyhlídkové jízdy Brnem, navštívili koncert Kollárovců, výstavu mine- 
rálů, Slovanskou epopej Alfonse Muchy a zaplavali si ve vyhříva- 
ných termálních bazénech hotelu Maximus. Naše paní knihov- 
nice Libuše Pelánová pro nás uspořádala hned dvě vycházky po 
brněnských památkách. Odborný výklad její sestry, paní PhDr.  
Hockeové byl velmi poutavý a plný různých zajímavostí.
Notoricky známá místa mezi Pálavou a Macochou, mezi Podyjím  

7. ROČNÍK SENIORKLUBU KNÍNIČKY
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JE TU VÍZO – POHROMA VE FAMILCE!

Konec června nikdy nevěstil nic dobrýho. V bódě nám vystavili noty 
vo tem, jak sme uplynulý metry makali a jak se nám dařilo lozit uči-
telském do gébišu. 
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 vypada-
lo, že budu muset pro starý medvědy zavolat rychló. Argumentoval 
sem hned, že nésu úplně na chvostu a taky že nemám trojku z chová-
ní, 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 permanent-
ního 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. Sysel napěchoval lahvičku vod 
Lybaru směsicí suříku a hliníku, vomotal to izolepó a zarazil do teho 
prskavku. Vyzvedl si mě na kéru s tem, že zgómnu to, co dofčil žádné. 
Před hajmem češtinářa sme zarazili. Sysloš narval amatérské granát 
do jeho brífpixle na futrech vod zahrádky a špinkó zkušeným grifem 
válečnýho pyrotechnika prskavku zapálil. Nabrali sme pilu a za cem- 
rem 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 poprágrofky 
do spořiča tabáku, hodil blesk a máznul je na tajňačku ve kšeftech  
do práznéch flašek vod škopků. Vyšel v klídku před kšeft a na tra- 
tecu jenom házel čučku, jak lidi beró o překot pilu z kvelbů aus  
a strkajó se, jak když ve válce písknó letecké poplach.
Velice populární bylo zapalovat ve třídě celuloidový kósky praví- 
tek, zamachlovaný do alobalu. To byl takové štyngec, že se ani neda-
lo 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 písemka z matiky nebo debilní diktát z češtiny od-
ložil na příště. Sysel měl sténě trojku z chování, víc už to nešlo, tak to 
pro nás rád ubóchl.
Jednó takhle před písemkó zase rozfajroval dýmovnicu nějaký šprtce 
v mošně, štyngec a čmód jak sviňa. Ale do cimry vtrukl nejen češti-
nářské, ale na hospitacu i fýra bódy a inspektorské z kraja. Inspektor 
byl asi nějaké měkké, nebo astmatik, páč vyvalil baterky a hned ze 
startu nahodil těžkó dávivó. Šoklé direktor se jen zmohl na konstato-
vačku „Sysle, proboha, ty seš recidivista!“
A pak že v bódě nebyl žádné lochec...
Slovíčka: lozit učitelském do gébišu – zavděčit se učitelům, lézt uči-
telům do zadku; 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 
schránka na dveřích; nabrali sme pilu – začali js me utíkat; poprágro-
fka – poplašňák, startovací pistole; tratec – chodník; šlusová mávačka 
– pohřeb, poslední rozloučení; štyngec – smrad; zamachlovaný – 
zabalený, uzavřený; vyvalit baterky – vykulit oči; těžká dávivá – velké 
dávení; lochec – legrace

Honza Hlaváček

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, 
POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE
S automatizací naší pobočky získali čtenáři možnost půjčování i na 
jiných automatizovaných provozech KJM. 
Ráda bych upozornila i na možnost půjčování e-čteček pro registro-
vané čtenáře starších 15 let. Čtečky se půjčují na 35 dnů na základě 
smlouvy o výpůjčce a složení kauce v hodnotě 1.000 Kč v Hudební 
knihovně a na vybraných pobočkách (Černá Pole, Medlánky, Vino- 
hrady a Židenice). V rámci spolupráce s eReading.cz mají čtenáři 
možnost stáhnout si přes katalog Carmen do mobilního zařízení 
nebo čtečky od eReading.cz zajímavé knižní tituly. Podrobné infor-
mace o této službě na www.kjm.cz.
Prázdninová půjčovní doba pobočky Kníničky (30. 6. – 2. 9. 2018):
• ČERVENEC: čtvrtek, 13.00–18.00 h
• SRPEN: KNIHOVNA UZAVŘENA

Libuše Pelánová – Vaše knihovnice
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ BYLINY LESA, LUK A STRÁNÍ V OKOLÍ KNÍNIČEK

V tomto pojednání bych se ráda věnovala některým nejdůležitějším 
bylinám, kvetoucím v období pozdního jara a v létě, a to samo-
zřejmě v lokalitě pro nás nejdůležitější – v okolí Kníniček. 
Tyto byliny zaujímají významnou součást léčivé flóry a tvoří poměr-
ně širokou škálu pomocníků pro většinu zdravotních obtíží, které 
nás mohou potkat. Jsou velmi rozmanité a stejně rozmanitá je i in-
spirace, kterou nám mohou nabídnout pro náš život. Když se nau-
číme vnímat jejich poselství, mohou nám velmi účinně ukázat cestu 
k trvalému zdraví.
Těchto bylin je mnoho, proto v  tomto článku zmíním prozatím ty 
podle mého názoru nejdůležitější, k ostatním se vrátím v některém 
z dalších čísel.

Bylinou, kterou bezesporu téměř všichni znají, je černý bez. Je to 
vyšší keř, na jaře s velkými smetanově bílými koláči drobných květů, 
v  pozdním létě s  tmavými drobnými plody – bobulemi. Roste na 
kraji lesa, na mezích, kolem luk a polí nebo kolem řek. Nemá zvlášt-
ní nároky na půdu, roste všude, můžeme ho pěstovat i na zahradě, 
kde je bezvadným úkrytem pro ptáky. Bez je velmi odolná rostlina, 
má obrovskou regenerační schopnost, umí snadno nahradit poško-
zené větve, zakořenit a růst z kterékoliv své části. Jeho duté větve 
se umí rozezvučet silnými tóny, odedávna sloužily k výrobě fléten, 
různých píšťal i strunných nástrojů, například Panova píšťala vznikla 
původně z  dutých větviček bezu. Bez je zkrátka oslavou obnovy 
života a radosti. Tato charakteristika sama napovídá mnohé o vzta-
hu ke zdraví a nemoci.
Využívá se prakticky celá rostlina – sbírají se květy a plody, pro ně-
které případy se může použít i kůra.
Jedním z hlavních významných způsobů využití bezových květů je 
formou čaje na snižování teploty při horečnatých onemocněních, 
blahodárně působí i na sennou rýmu, zánět průdušek, záněty nosních 
dutin, angínu, chřipku, podporuje vykašlávání, příznivě ovlivňuje  
i cévní stěny, je močopudný, podporuje tvorbu mateřského mléka. 
Čaj z listů čistí krev a pokožku, pomáhá i při cukrovce a leukémii.  
Šťáva nebo výluh z  bezu pomáhá na podrážděné oči, mast z listů  
a květů je výborná na podrážděnou kůži, na ekzémy, na zklidnění  
kůže spálené sluncem, na pohmožděniny, řezné rány, výrony, voda 
z bezových květů působí jako pleťové tonikum. Kůra a šťáva z plodů 

je výborná proti bolestem hlavy a migréně, k tišení křečových stavů 
trávícího traktu a při nadýmání, snižuje krevní tlak. Čerstvé listy lze 
použít jako zábaly při revmatismu a při bolestech kloubů. 
Vhodná kombinace bezu je například s květy lípy, brutnákem, tu-
žebníkem, mateřídouškou, nebo třeba v čajové směsi proti angíně 
v kombinaci s prvosenkou, řepíkem, mátou a tužebníkem.
Z bezových květů se vyrábí oblíbené limonády a sirupy, které jsou 
blahodárné především při výrobě za studena, z plodů se dělá víno 
a zavařeniny. 
Květy můžeme využít i v  kuchyni – obalené v  těstíčku a smažené 
jsou výborné. Z  bezinek můžeme dělat marmelády, sirup, víno. 
Dříve se využívaly i jako barvivo na vlnu, na dobarvování vína, na 
přípravu inkoustu a barvy na vlasy.
Květ i list trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v  době 
kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při tep-
lotě do cca 35 oC.

Velmi významné místo mezi léčivými bylinami zaujímají růže.  
Sbírají se divoké nebo polodivoké odrůdy, jako je šípková růže a růže 
stolistá, nebo staré málo šlechtěné odrůdy růže bílé a červené. 
Pro kuchyňské a kosmetické využití můžeme použít i růže šlechtěné, 
ale jejich obsah léčivých látek je nízký, takže mají efekt spíš pro vůni 
a barvu, než jako léčivé byliny. 
Růže vyžadují výživnou půdu a slunce, ty ale plně zužitkují do ne-
všední krásy a vůně.
Když pohlédneme na tyto nádherné rostliny, prvně nás zaujme 
právě jejich do daleka vyzařovaná krása a vůně, ovšem zblízka uká-
žou ostré trny, které mohou zranit. Zkrátka chrání si kolem sebe svůj 
prostor. Tato charakteristika může navodit například představu 
rozdávání harmonie a krásy při respektování a toleranci vlastního 
prostoru každého z nás, nebo potřebu ochrany. Nebo naopak pro-
blém připustit si druhé příliš blízko k tělu? Neukazujeme také dru-
hým někdy ostré trny?
Růže obecně mají velmi silné harmonizující účinky, které se pro-
jeví prakticky v celém organismu. Používají se růžové okvětní plátky 
a plody – šípky. Nejvýraznější léčivé působení je u růže stolisté,  
ale i ostatní uvedené druhy jsou vhodné, při potřebě celkové har-
monizace organismu je dobré tyto druhy růží zkombinovat.
Okvětní plátky používáme především formou čaje většinou ve smě-
sích s  jinými bylinami, kde zjemňují a harmonizují jejich účinek. 
Vhodná je kombinace s většinou bylin. 
Květ růže má antidepresivní účinky, obsahuje antivirové látky, které 
pomáhají při astmatu, chřipce, rýmě a nachlazení, při plicních cho-
robách, omezuje množství viru HIV, zastavuje průjem a nadměrně 
silnou menstruaci, snižuje hladinu cukru v krvi, udržuje správnou 
hladinu cholesterolu, brání vzniku ledvinových kamenů, harmoni-
zuje centrální nervový systém a pozitivně působí při nespavosti, 
ochraňuje a posiluje játra a pomáhá při jejich detoxikaci, posiluje 
srdce, slezinu, sliznici žaludku a střev, působí při nepoddajných 
zánětech trávícího ústrojí a umí dát do pořádku střevní flóru, naru-
šenou užíváním antibiotik, optimalizuje složení střevní mikroflóry  
a pomáhá při žaludečních a dvanácterníkových vředech, tonizuje 
organismus, má protialergické účinky. 
Výluh z růže klidní zánětlivé procesy v dutině ústní, je výborný ke 
kloktání, ke koupání špatně se hojících ran a popálenin, na protirev-
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matické koupele, pomáhá na posílení srdce a plic a osvěžení ducha, 
je výborný na výplachy očí při zanícení a únavě, při horečce mírní 
bolest v očích a přináší spánek.
Růžová voda pomáhá při zánětu spojivek a jako antiseptické tonikum 
kůže pro zanícenou pleť.
Macerováním růžových plátků ve vodě, oleji nebo alkoholu se vyrá-
bí parfémy, přísady do koupelí, na inhalace nebo masážní a pleťové 
přípravky.
Známé je i víno z růžových plátků nebo z šípků. V kuchyni jsou vý-
borné růžové lístky nakrájené do salátů, pomazánek nebo omáček, 
časté je jejich použití do aromatických olejů a tinktur nebo do sirupu.
Květ bílé růže má výraznější zaměření na protisklerotické účinky  
a snižuje krevní tlak, je vhodný do směsí pro léčbu nemocí srdce  
a krevního oběhu. Květ červené růže je zase výraznější v oblasti jater, 
je tedy vhodný do jaterních směsí. Květ šípkové růže nám může 
pomoci mimo jiné na zlepšení paměti. Šípková růže je známá pou-
žitím svých plodů – šípků, které mají významný obsah vitamínů  
a minerálních prvků, jako je vápník, fosfor a železo. Čaj ze šípků 
zvyšuje odolnost organismu, působí proti úplavici, mírní kašel, 
bolesti v krku, průduškové potíže, krvácení dásní, průjem.
Ve středověku se šípky jedly jako dezert, i v dnešní době je oblíbená 
šípková zavařenina a šípkový sirup. Také je známé šípkové víno.
Okvětní lístky trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v do- 

a žlučníku, má příznivý vliv na vylučování žluče, pomáhá při průjmu, 
dráždivosti, nemocech ledvin, léčí hemoroidy, posiluje srdce, pomá-
há při rehabilitaci po mozkových příhodách, v  počátcích obrny, 
pomáhá při roztroušené skleróze, léčí tkáň poškozenou po úrazech 
a odstraňuje otoky, zevně i vnitřně pomáhá při léčení ran, pohmoždě- 
nin, zlomenin, naraženin a zanícených ran, tlumí vnitřní krvácení  
a zlepšuje kvalitu vnitřních stěn cév, zmírňuje dráždění, zlepšuje 
krevní oběh, pomáhá při anemii, revmatismu, ischiasu, bolestech 
hlavy, astmatu, kataru průdušek, při nepravidelné menstruaci.
Jako výluh ke kloktání je výborná při krvácení nebo zánětech dás-
ní nebo při zánětech mandlí.
Při vnějším použití ve formě oleje dobře hojí popáleniny i kůži 
spálenou sluncem, je výborná i na bolesti bříška u kojenců, ve formě 
oleje nebo tinktury bylina léčí těžce se hojící rány a hemoroidy, 
používá se při zranění nebo zánětech nervů, u otevřených ran a čer-
stvých poranění, je výborná na léčebné masáže. Třezalkový olej však 
není vhodný pro natírání při slunění – zvyšuje citlivost na UV záření.
V dřívějších dobách se třezalka používala i do kadidel a do očistných 
koupelí.
I tuto bylinu je možné použít v kuchyni – její mladou nezdřevnatě- 
lou nať můžeme použít do salátů a pomazánek, polévek, omáček. 
Na jaře je takto významným zdrojem vitamínů a slouží i jako pre-
vence onemocnění.

psychiku – je velmi účinným antidepresivem 
a ve formě čaje nebo tinktury pomáhá při 
žaludečních neurózách, stavech úzkosti, 
neklidu, neklidném spánku, při psychickém 
napětí, závratích, depresi. Zde je vhodná 
kombinace například s dobromyslí, meduň-
kou, růží, ale bylina klidně postačí i sama. 
Bylina dále působí jako antibiotikum, má 
silné účinky hojivé a protizánětlivé, působí 
příznivě na látkovou výměnu a čistí krev, léčí 
většinu ekzémů, lupenku, léčí plíce, slinivku 
břišní a játra, žaludek, dvanácterník, vředová 
onemocnění, nemoci trávící soustavy spo-
jené s nedostatečnou činností žaludku, jater 

Růže stolistá Růže šípková

bě kolem poledne a sušíme přirozeně ve 
stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.  
Plody – šípky sušíme rychle při teplotách 
kolem 50 oC.

Snad nejvýznamnější léčivou bylinou je tře-
zalka tečkovaná. Tato bylina, rozkvétající 
kolem letního slunovratu, byla považována 
za hlavní svatojánskou bylinu, bylinu lásky 
a ochrany. 
Je to vyšší, rozvětvená, žlutě až zlatě kvetou-
cí rostlina s  malými lístky, které jsou proti 
slunci tečkované. Již její název označuje by-
linu neobyčejné léčivé síly, jiné převyšující.
Bylina působí, jako by byla nasáklá světlem. 
Roste na slunných stráních, lukách, pastvi-
nách a lesních pasekách, náspech, okrajích 
cest a lesů, v různých nadmořských výškách. 
Roste zkrátka všude, kde je trochu slunce, 
které jak by do sebe nasála a předávala ko-
lemjdoucím.
Třezalka má velmi široké pole léčivé působ-
nosti. Velmi významný je její vliv na lidskou 

Pro sušení do čajových směsí se sbírá kve-
toucí nať brzy po rozkvětu, v dopoledních 
hodinách za suchého, nejlépe slunečného 
počasí a suší se přirozeně ve stínu nebo 
v sušičce při teplotě do cca 35 oC.

Poslední léčivkou, kterou bych zde ráda 
zmínila, je lípa srdčitá nebo lípa velkolistá.
Oba druhy rostou v listnatých světlých hájích, 
v alejích, u cest, na návsích i na krajích lesa. 
Lípa je odjakživa považována za symbol 
pokoje, míru a porozumění. Jako taková je 
pro nás stálou výzvou. Sbírají se květy. 
Působí potopudně, protizánětlivě a diure-
ticky, má mírný uklidňující účinek, utišuje 
křeče a rozpouští hleny.
Pomáhá při horečnatých onemocněních 
z  nachlazení, rýmě, kašli, zahlenění dý- 
chacích cest, zánětu průdušek, chřipce, při 
onemocnění ledvin a močového měchýře, 
pro podporu žaludeční činnosti a při naru-
šené funkci žlučníku, na snížení krevního 
tlaku, proti pocitu strachu a stísněnosti, léčí 
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ischias, svědění těla, nespavost. Má velmi podobné využití jako květ 
černého bezu.
Užívá se většinou samostatně formou čaje nebo tinktury, ale může 
být i součástí směsí, vhodná je např. kombinace s černým bezem, 
maliníkem, tužebníkem, mateřídouškou.
Květ sbíráme v odpoledních hodinách za slunečného počasí a suší-
me přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Bylin z  této kategorie je velké množství a těžko z  nich vybrat ty 
nejdůležitější. Když procházím v  tomto období přírodou, lukami  
a lesy, nebo jen někde po cestě, na každém kroku narážím na léčiv-
ky, které stojí za zmínku a zasloužily by si místo v tomto pojednání. 
Bohužel místo pro toto pojednání je omezené, snad se to podaří 
v některém z dalších čísel.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM DVA RECEPTY

Sirup z černého bezu zasyrova
Tento druh sirupu je velmi blahodárný a je účinným jarním všelékem 
na posílení imunity a léčbu chřipkových onemocnění a nachlazení.
Čerstvě natrhané bezové květy dáme do sklenice, přidáme na 
kolečka nakrájený oloupaný citron, kyselinu citronovou a zalejeme 
převařenou vychladlou vodou. Přikryjeme celofánem a necháme  
24 hodin za oknem. Potom nálev slejeme přes plátno, vymačkáme, 
přidáme cukr a rozmícháme. Plníme do lahví a uchováváme v chlad- 
nu, nejlépe v lednici.
Na 1 litr vody dáme 1 dkg kyseliny citronové, 1 citron a 1 kg cukru.

Třezalkový olej, nazývaný „krev sv. Jana“
Olej vyrobíme tak, že čerstvě nařezanou kvetoucí nať třezalky nalo-
žíme do lněného nebo olivového oleje tak, aby květy byly ponořené, 
sklenici přikryjeme plátnem a dáme na cca 3 až 4 týdny na slunce, 
až se olej zbarví jasně červeně. Poté slejeme a přefiltrujeme přes 
plátno, vymačkáme a uzavřeme ve sklenici z tmavého skla. Olej je 
k vnějšímu použití.

Doufám, že toto pojednání přineslo alespoň trochu inspirace těm, 
kteří se o léčivé byliny zajímají, a ostatním třeba námět k zamyšlení.

V příštím čísle bych se ráda zabývala bylinami, které lze snadno 
pěstovat na zahrádce. Přeji všem krásné léto plné zdraví a ra-
dosti, ať vás byliny inspirují při léčení i v životě. 
        
   Zina Lišková

ZAHRADY LIPKY LÁKAJÍ K NÁVŠTĚVĚ

Lipka se v  Brně může pochlubit hned čtyřmi certifikovanými 
přírodními zahradami: na Lipové v Pisárkách, na Kamenné na 
Starém Brně, na Rozmarýnku v Jundrově a na Jezírku v Soběši-
cích. Učíme zde děti i dospělé, zkoumáme přírodu i odpočíváme. 
Přijďte se také inspirovat!
Přírodní zahrady jsou velmi hodnotným životním prostorem. Před-
stavují pestrý a biologicky rozmanitý ekosystém pro rostliny a živo-
čichy, zároveň skýtají člověku odpočinek, zdravou úrodu a spoustu 
zážitků hned za domem. Všichni se tu cítí dobře, protože se tu 
pracuje v souladu s přírodou: ježek i vážka, vzácné rostliny i nádher-
ně barevné trvalky. Bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pestici- 
dů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada.  
Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, 
musí být splněno 10. Například – druhová rozmanitost v přírodním 
trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové vody, kompostování, živý 
plot z planých druhů keřů a další. Každá přírodní zahrada je tedy 
trochu jiná, a to platí i pro ty naše lipkové.
Zahrada na Lipové je plná zvukových prvků a vzdělávacích pomůcek 
využitelných i pro nevidomé či slabozraké. Nahlédnout do ní můžete 
každý všední den od 8 do 17 hodin. Pokud si chcete navíc vytvořit 
zajímavé výrobky a pořádně naši zahradu prozkoumat, přijďte k nám 
s dětmi oslavit Slunovrat ve čtvrtek 21. června.
Zahrada na Kamenné  je ukázkou městské zahrady, kde je využit 
každý centimetr. Přijďte se inspirovat, jak na omezeném prostoru 
vytvořit příjemná přírodní zákoutí nebo jak je využít k  pěstování 

bylinek i ostatních plodin využitelných v kuchyni. Těšit se na vás 
budeme každý všední den od 8 do 14 hodin, po předchozí domluvě 
i v jiných hodinách.
Zahrada na Rozmarýnku je navržena podle principů permakul- 
tury a najdete v ní spoustu herních prvků, díky kterým se dozvíte 
něco o životě zvířat i rostlin. Součástí zahrady jsou výběhy s domá-
cími zvířaty, jako jsou králíci nebo drůbež. Otevřeno je tu každý 
pracovní den od 8 do 17 hodin. 
Zahrada na Jezírku za Soběšicemi má ze všech našich zahrad nej-
blíže k  lesnímu biotopu. Ani tady ovšem nechybí typické prvky 
přírodních zahrad, jako jsou například vyvýšené záhony, bylinko- 
vá spirála, jezírko a kořenová čistička, včelí úly i relaxační část.  
Veřejnosti je otevřena každé pondělí od 13 do 17 hodin. Seniory 
zveme na 18. června, kdy v rámci Léta v  zahradě budete moct 
ochutnat plané rostliny a vyzkoušet vaření z plodů zahrady.

Mimořádnou příležitostí k  prohlídce našich zahrad bude sobota  
9. června, kdy se koná Víkend otevřených zahrad. Vloni se díky 
této iniciativě otevřely brány více než dvou set zahrad po celé Čes-
ké republice. Kolik to bude letos, ještě nevíme, každopádně vás 
zveme na Jezírko, Rozmarýnek a Lipovou, k  níž můžete připojit  
i prohlídku nádherné, rozlehlé a pestré zahrady u někdejší vládní 
vily Stiassni. Na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz najdete 
konkrétní časy, přísliby zážitků i fotografie z  jednotlivých zahrad. 
Přijďte se osvěžit jejich zelení a barvami začínajícího léta.

Amálie Rosíková, Lipka
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O tom, jak pokračuje příprava projektové dokumentace na 
využití bývalého areálu VUT, si budeme moci promluvit 

s primátorem města Brna  

Petrem Vokřálem
na neformálním setkání  

s občany Kníniček 

v zasedací místnosti zastupitelstva Úřadu městské části Brno 
Kníničky, Ondrova 25 – v krčku.

Využijte možnosti získání informací z první ruky a pojďte si 
o využití toho území, ale nejen o tom, promluvit.

Na setkání jste srdečně zváni, drobné občerstvení bude zajištěno.

Na setkání Vás zve

Václav Vincenc
zastupitel ÚMČ Brno-Kníničky

26. června od 18:00 hodin 

Nejen právnické osoby, ale i živnostníci jsou podle zákona o odpadech 
(č. 185/2001 Sb.,) povinni nakládat s odpady, které vznikají z jejich 
činnosti, zákonem předepsaným způsobem. I oni je musí evidovat, 
třídit a odevzdat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.  
To bývá samozřejmostí u odpadů z výrobní činnosti. Ne všichni jsou 
si však vědomi toho, že podobná pravidla se vztahují i na odpad 
podobný komunálnímu, tedy odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, 
který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například 
papír, sklo, obsah odpadkových košů). Živnostník jej tedy nemůže 
odkládat do popelnic na směsný odpad nebo do kontejnerů na odpad 
tříděný, aniž by se zapojil do obecního systému pro nakládání s komu- 
nálními odpady, uzavřel s obcí smlouvu a zaplatil příslušný poplatek.  
Za využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem bez písemné smlouvy s obcí (tedy například odkládání 
kartonových krabic od zboží do kontejneru na tříděný odpad bez 
smlouvy), hrozí živnostníkům pokuta až do výše 300 000 Kč, pokud 
je jejich prohřešek odhalen pověřeným pracovníkem obecních či 
krajských úřadů a České inspekce životního prostředí, kteří provádě-
jí kontroly. 

Co tedy může živnostník s tímto odpadem dělat? 
• Zvolí si vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, 
kterému vytříděné složky odpadu odevzdá. 
• Zapojí se do systému v obci na základě písemné smlouvy. Statutár-
ní město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci od-
padů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunál-

DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH 
BRNĚNSKÝCH VESLAŘŮ 
NA PRAŽSKÝCH PRIMÁTORKÁCH
O víkendu 8.–10. 6. proběhl již 105. ročník legendárních pražských 
Primátorek. Český veslařský klub Brno si z něj odvezl hned dvě 
vítězství. Do sportovních tabulek se zapsal mladý skifař Ondřej 
Čermák, který poprvé v  novodobé historii klubu ovládl tento 
závod. Využil absence české jedničky Ondřeje Synka a v čase 7:17,76 
dojel s  více než 6 sekundovým náskokem před zbytkem pole.  
Závod skifu mužů (oficiální název Jarní skulérský závod  Rösslera 
-Ořovského) vyhrál brněnský závodník Šupa naposledy ve 30. letech 
minulého století! 
Junioři ČVK Brno (Marek Diblík, Erik Štěrba, Samuel Polách a Kryštof 
Cacek) jeli ve společenství s  SVK Břeclav (Dalibor Neděla, Aleš  
Pospíšil, kormidelník Lukáš Nešpor) a VK Hodonín (Tomáš Hujňák, 
Václav Baldrián). Moravská sestava úspěšně prošla závodním sítem 
a v nedělním finále A s  časem 5:49:51 předjela všechny soupeře, 
včetně favorizované posádky ČVK Praha a pražského společenství 
VK Slavia a SK Hamr. 
Trenérem obou posádek byl bývalý olympionik a v  současnosti 
hlavní trenér ČVK Brno Adam Michálek, na přípravě osmy spolu- 
pracovali Josef Akai (SVK Břeclav) a Jaroslav Švrček (VK Hodonín).  
Tréninky probíhaly na Brněnské přehradě. Kompletní výsledky  
a fotogalerii naleznete na www.cvkbrno.cz

Tomáš Nahodil

ního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly 
– plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému 
statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi.  
V tomto případě není živnostník povinen vést průběžnou evidenci 
odpadů. 
• Trochu zvláštní případ je elektroodpad, svým charakterem nebo 
množstvím podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností. 
Ten mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku 
odpadů statutárního města Brna (elektroodpad – elektrozařízení musí 
být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit  i nerozbité 
výbojky a zářivky). 

Více informací poskytne Odbor životního prostředí MMB. 

ŽIVNOSTNÍCI, NAKLÁDÁTE SPRÁVNĚ S ODPADY?  
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Akce se koná pod záštitou 
primátora statutárního města 

Brna Ing. Petra Vokřála
Dále: Vlasové studio Vlaďky 
Březíkové, Hlaváčkovi

10.30 hodin

11.15 hodin

11.30 hodin

14.30 hodin

Mše svatá u kapličky

Konec hodové zábavy

Moravská a Československá 
beseda

Moravská beseda v podání dětí
Nástup krojovaných
a předání hodového práva

Zatančení Moravské besedy,
včetně dětí

Začátek zvaní na hody

Začátek předhodové zábavy
(vstupné dobrovolné)

Vystoupení krojovaných dětí

Konec předhodové zábavy

Stavění máje na školním hřišti
Začátek hodové zábavy
(vstupné 100 Kč)

Průvod obcí s kapelou, zakončen 
Československou besedou

čtvrtek 5.7.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

K tanci a poslechu hraje 
dechová hudba Ištvánci

K tanci a poslechu hraje cimbálová 
muzika Slovácko mladší

pátek 6.7.
Den upálení mistra Jana Husa

středa 4.7.

01.00 hodin

10.00 hodin

21.00 hodin

19.30 hodin14.00 hodin

19.00 hodin

19.30 hodin

19.00 hodin

02.00 hodin

2018
LETOŠNÍ HLAVNÍ PÁR: VOJTA JANSKÝ A HANKA ZEZULOVÁ


