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KNÍNIČSKÝ ADVENT 2019
Vážení a milí, 
stejně jako každý rok to velmi rychle uteklo a máme tady předvá-
noční dobu, se kterou je již neodmyslitelně spojena kulturní akce, 
která v širokém okolí nemá obdoby. A stejně jako v loňském roce 
jsem byl osloven, abych Vám krátké ohlédnutí za Kníničským adven-
tem 2019 udělal právě já. Původně jsem chtěl odmítnout, protože 
se nepovažuji za šikovného pisálka, ale potom jsem si vzpomněl na 
všechny, kteří se na této akci podíleli, a kteří si zaslouží nejen obrov-
ské poděkování, ale i poklonu za to, že ve svém volném čase dělají 
zcela zadarmo něco pro ostatní 
a ještě to dělají rádi. 
Letos jsem měl možnost strávit 
poměrně dost času s výborným, 
pro mne překvapivým vypravě-
čem, Václavem Upírem Krejčím, 
který mi poutavě povídal o po-
hádkách, o hercích a o spoustě 
dalších věcech. Jedna věc mi ale 
stále rezonuje v hlavě ... říkal mi, 
že vůbec nevěděl o nějakých 
Kníničkách, ale když si povídal 
se svou dcerou o tom, kam jede 
o víkendu se svou šou, tak se od 
ní dozvěděl, že dvě její kama-
rádky jedou s celými rodinami 
do Kníniček, protože náš Knínič-
ský advent s čertovskou jízdou 
je prý vyhlášený už i v Praze.  
A to je něco neuvěřitelného. 
Vrátím se zpátky k těm všem 
dobrovolníkům, kterým chci 
poděkovat za to, jakou dělají 
Kníničkám reputaci. Najednou 
to nejsou jen Kníničky, které 
byly kdysi zatopeny, a které jsou 
spojeny s blokováním dopravy 

a vstupu do ZOO, ale jsou to krásné Kníničky, ve kterých se koná 
úžasná a originální akce s pestrým programem. 
Letošní, již 5. ročník Kníničského adventu, začal jako vždy kouzel- 
nými dílničkami pod dirigentskou taktovku Lenky Ištvanové.  
Nedokážu pochopit, jak může celý rok nakupovat desetitisíce růz-
ných předmětů, kterým dá na závěr řád a děti si mohou odnést 
nádherné ozdoby a dárky pro rodiče. A to nemluvím o čase, který 
stráví s výrobou čepiček, prkýnek, hvězdiček a dalších polotovarů, 

ale ona prostě taková je. Obě- 
tavější ženskou by člověk ne- 
našel. A k tomu všemu si ještě 
najde takřka 40 dobrovolnic  
a dobrovolníků, kteří ji se vším 
sehraně pomohou. Klobouk 
dolů. Tentokrát bohužel došlo 
na naše obavy a díky popularitě 
adventních dílniček nestačil ma-
teriál pro všechny děti. Tím se 
všem omlouváme, ale bohužel 
nikdy nelze přesně odhadnout 
počet dětí, které na dílničky při-
jdou.
V průběhu dílniček se začali při-
pravovat první prodejci na ad-
ventní jarmark. Jako vždy jste si 
mohli koupit výborné uzeniny 
od pana Žabčíka, perníčky, věn-
ce, a rukodělné výrobky. Letošní 
novinkou byly palačinky, které 
slavily velký úspěch. Jako vždy 
se ke stánku s pitím postavili 
členové rodin Keprtů a Ištvanů 
a mohli Vás tak zásobovat vý-
borným svařákem, medovinou, 
dětským punčem a čajem.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJI ZA SEBE, 

ÚŘAD I CELÉ ZASTUPITELSTVO.
 MARTIN ŽÁK, STAROSTA
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Program následně pokračoval řezbářskou show pana Jaroslava  
Pecháčka, který vyřezal další sochu do už teď jedinečného Knínič-
ského betlému. A o tom, že je krásný svědčí fakt, že i bez jakékoliv 
reklamy se u něj každý den zastavuje a fotí spousta mimoknínič- 
ských. A ještě zde patří vysvětlení pro ty, co si myslí, že letošní dru-
hý z králů je liliput. Není, jen se klaní Ježíškovi v jesličkách.
Na řezbářskou show navázaly roztomilé děti z mateřské školy Stu-
dánka se svým pásmem písniček nazvaným Andělské zpívání pod 
vedením šikovných paní učitelek. Letošní ročník byl výjimečný  
v počtu dojatých diváků. Děkuji dětem, rodičům i samotným paní 
učitelkám za neopakovatelný zážitek.
Následně se na pódiu objevila osvědčená značka, Janička Tesařová 
se svým canisterapeutickým pejskem Jessiečkem, kteří společně 

dokázali rozesmát všechny přítomné děti. Poté se vystřídalo osa-
zenstvo publika, dětské diváky vystřídali pohodáři, kteří se zapo-
slouchali do sehraného tria tvořícího skupinu Alfasrnec.
A potom to začalo, na pódium vystoupal známý mim Václav Upír 
Krejčí se svou šou a čertíkem Upčou, kteří dokázali rozesmát nejen 
děti, ale i jejich starší doprovod. Sám jsem byl překvapen, jak do- 
kázal vymyslet neskutečné hlouposti, které dokázal mistrně zacílit 
přímo na bránice velké skupiny přihlížejících.
V tento okamžik jsem musel opustit okolí pódia a šel jsem vyhlížet 
čerty, takže z následujícího vystoupení Thoma Artwaye, zpěváka  
s nezaměnitelným hlasem, jsem neviděl vůbec nic. Ale podle reakcí 
diváků byl prý výborný. A to jim musím věřit, protože při našem 
osobním setkaní se projevoval neskutečně mile a skromně. 
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V á ž e n í  s p o l u o b č a n é  K n í n i č e k , 
v á ž e n í  s o u s e d é ,

za MČ Brno Kníničky  
si Vás dovolujeme pozvat na 

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM  
A PŘIVÍTÁNÍ ROKU NOVÉHO, 

které se uskuteční

31. 12. 2019 v 18.00 hod.
Na parkovišti před  

Cukrárnou  
Anička

Jste srdečně zváni  
k přípitku a k popřání si mezi sousedy  

vše dobré do nového roku.

Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.

 Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno Kníničky

Prosíme ty z Vás, kteří zde parkují svá vozidla,  
aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. 

Po skončení vystoupení Thoma Artwaye prostoupil ulice Kníniček 
dým a vůně síry, ze kterých postupně vyjížděly vozy doprovázené 
početnou skupinou Kníničských čertů dirigované samotným Luci-
ferem. Tentokrát už diváci tušili odkud budou přicházet a tak doslo-
va zaplnili chodníky na ulici Ondrova. V letošním roce se čerti mu-
seli prodrat opravdu velikánskou skupinou diváků, kteří na ně ne- 
trpělivě čekali v parku U Kaple i před mateřskou školou. Na pódiu 
již na ně netrpělivě čekal Čertinor, čertovský kontrolor z Prahy.  
Ten postavil do latĕ i samotného Lucifera s jeho početnou skupinou 
čertů. Naštěstí do toho pekelného řádění zasáhl samotný Mikuláš  
s roztomilými andílky, kteří dětem rozdali Mikulášskou nadílku.  
Teda s podmínkou Luciferovou a to jen výměnou za Luciferův dukát. 
Doufám, že odcházely všechny děti domů spokojené s nezapome-
nutelným zážitkem. Pokud se tohle podařilo, potom můžeme být 
šťastní i my, organizátoři a pořadatelé celé akce, protože to byl náš 
primární cíl.
A ještě jedna věc, v Kníničkách se najde pár lidí, kteří tuto událost 
kritizují a přijímají z doslechu, kolik tato akce stála peněz a možná 
se jim i kvůli tomu špatně usíná. K tomu mohu říct jen jednu věc. 
Když jsem před asi osmi lety přišel do Kníniček, byly Kníničky roz-
děleny silnou čarou na obyvatele starých Kníniček a ty, co se přistě-
hovali do nových částí Kníniček. Obě tyto skupiny se neměly moc  
v lásce. Kníničský advent spojil skupinu skoro 100 dobrovolníků 
namíchaných z nových i starých Kníniček. Pokud k tomu přičteme 
rodiny těchto lidí, je to skoro polovina obyvatel Kníniček. Tito lidé 
se spojili a tahají za jeden provaz... Kníničský advent dokázal smazat 
tu tlustou čáru, která oddělovala obyvatele nových a starých Kníni-
ček. A to je věc penězi nevyčíslitelná. Díky za to, že se tohle podaři-
lo, protože to v budoucnu pomůže celým Kníničkám.
Ještě jednou děkuji všem pořadatelům, jejich rodinám, účinkujícím, 
sponzorům, divákům a hlavně dětem, pro které to vlastně všechno 
děláme. 
Přeji všem klidné prožití adventního času, radostné prožití vánočních 
svátků a hlavně hodně zdraví a štěstí v roce 2020.

Lukáš Bezděk 

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
opět nastává sváteční čas a s ním spojené Vánoce, období, které je pro většinu z nás nejkrásnější v roce. Se svátky přichází doba advent-
ní, kterou mohou lidé využít ke zklidnění celoročního shonu a zrekapitulovat si uplynulý rok. Tento čas nám vytváří prostor zamyslet se 
nad tím, co bychom mohli vylepšit a dokončit, co jsme začali a co z plánovaných úkolů a předsevzetí je ještě potřeba dodělat.
Děkuji všem, kteří se podílí na chodu městské části zejména zastupitelům a pracovníkům úřadu. Dále děkuji pracovníkům naší ma-
teřské školy a všem, kdo pomáhá k veřejnému dění v naší městské části. Užijte si pohodové svátky a přeji Vám mnoho štěstí, zdraví, 
radosti a vánoční pohody nejen u štědrovečerní tabule, ale i po celý zbytek nového roku.

Martin Žák, starosta

PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany,  
že posledním úředním dnem roku 2019 bude středa 18. 12. 2019.

V období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude úřad uzavřen.  Prvním úředním dnem roku 2020 bude pondělí 6. 1. 2020.

Přejeme klidné prožití vánočních svátků
Ing. Lukáš Bezděk, tajemník ÚMČ Brno-Kníničky
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KLUB SENIORŮ 
KNÍNIČKY
Přeji Všem seniorkám z  na-
šeho klubu do nastávajícího 
roku hlavně pevné zdraví  
a těším se spolu s  nimi na 
výstavu Poklad Inků, film 
Vlastníci a operu Růžový ka- 
valír závěrem roku 2019 a na 
muzikál Mamma Mia, kon-
certy Hradišťanu i sourozen-
ců Ulrychových začátkem 
roku 2020. 

Děkuji zaměstnancům úřadu 
za spolupráci při zajišťování 
činnosti klubu a zastupitelstvu 
za finanční podporu. 

Za klub D. Dundáčková

V první části zasedání zastupitelstvo přijímá usnesení o zapi-
sovateli, ověřovatelích zápisu, programu právě probíhajícího 
zasedání a zapisů a usnesení z minulého zasedání. 

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 14. 10. 2019 
1. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předlože-

ný Střednědobý výhled rozpočtu městské části BrnoKníničky na 
období 2021–2025.

2. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s likvidací 
nákladního automobilu FORD TRANSIT 100 evidovaného pod č. 
GA/01/00026 formou prodeje na aukčním serveru společnosti 
VeaCom s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5-Košíře, 
a to tím způsobem, že vyvolávací cena v dražbě bude 5 000 Kč.

3. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostu 
společně s  předsedou Územně-plánovací a dopravní komise, 
doc. Petrem Firbasem, přípravou a zasláním připomínek MČ 
Brno-Kníničky k  návrhům změn Územního plánu města Brna 
vybraných ke zkrácenému postupu pořízení.

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 4. 11. 2019 
4. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předlože-

ným architektonickým návrhem parku U lva s  připomínkou 
úpravy svahu a požaduje dopracování technického popisu  
a předběžného rozpočtu. 

5. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s připoje- 
nými připomínkami k Návrhu AZÚR JMK a zároveň pověřuje sta-
rostu Městské části Brno-Kníničky, aby přiložený dopis s příloha- 
mi (konsolidovaná verze projektu Optimalizované trasy D43  
z 06/2019, expertní posouzení hlukové a rozptylové studie, ana-

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY 

lýza souladnosti Optimalizované trasy D43 s ČSN a revizní posudek 
a dokument s právním rozborem k rozporu silnice I/43 se zákonem 
o pozemních komunikacích) bezodkladně odeslal jak na Krajský 
úřad (Odbor územního plánování a stavebního řádu), tak v kopii 
uvedeným náměstkům hejtmana, primátorce města Brna, uvede-
ným náměstků primátorky a radním města Brna a řediteli Kance-
láře architekta města (zde přílohy budou pouze na CD ROM).

6. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a požaduje 
změnu v příloze č. 2 – navýšení poplatku z pobytu v MČ Brno- 
Kníničky z 19 Kč na 21 Kč za osobu a den. 

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky revokuje usnesení č.14/10/2019, 
které bylo přijato na ZMČ VIII/10 konaného dne 9. 9. 2019 bod 
bodem č. 15: „Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se svěře- 
ním pozemku parc. č. 759/31 a části pozemků 760/17 a 759/8 vše 
k.ú. Kníničky ve vlastnictví statutárního města Brna dle přilože-
ného zákresu do správy městské části Brno-Kníničky a pověřuje 
starostu podáním žádosti o svěření těchto pozemků na MMB dle 
pravidel pro svěřování majetku města městským částem“ 

 a vydává nové usnesení: 
 „Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se svěřením pozem-

ku parc. č. 759/31, 759/8 a části pozemku parc. č. 760/17 vše k.ú. 
Kníničky ve vlastnictví statutárního města Brna dle přiloženého 
zákresu do správy městské části Brno-Kníničky a pověřuje sta-
rostu podáním žádosti o svěření těchto pozemků na MMB dle 
pravidel pro svěřování majetku města městským částem.“

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

Martin Žák, starosta 
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MĚSTO BRNO POSKYTUJE VÝHODNÉ 
ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
S ROČNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VE VÝŠI 2,48 % 
 
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 2,48 % na opravu  
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za 
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna dvakrát ročně nabídkové řízení. 
Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí  
a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna 
> Úsek 3. náměstka primátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvo-
je bydlení města Brna - zápůjčky). 
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2020, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínech od 1. 9. 2019 do 15. 10. 2019 a od 1. 12. 2019 do 15. 1. 
2020. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech 
úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. 
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto 
zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve 
prospěch města po dobu splácení. Poskytnutí zápůjček žadatelům schvaluje 
Zastupitelstvo města Brna. O výsledku řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do 
nabídkového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. 
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjč- 
ce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 mě-
síců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí 
splácení formou měsíčních splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město. 
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu 
zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu. 
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 225, nebo na te-
lefonním čísle 542 173 245.                  

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB 

účel zápůjčky lhůta splatnosti horní hranice zápůjčky 

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD 

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru 
nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD  

450 tis. Kč / BD 
výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč / BJ 
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ 
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům 
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům 
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ 
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ 
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova bytového jádra  5 let 100 tis. Kč / BJ 
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ 
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis. Kč / BJ 

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům 

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / BJ v BD  
200 tis. Kč / RD 

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč / BJ 
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům 
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ 
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem 
k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis. Kč / dům 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ O VÁNOČNÍCH 
SVÁTCÍCH 2019 A NA NOVÝ ROK 2020 

V souvislosti se zabezpečením hladkého průběhu vánočních 
svátků a Nového roku stanovuji s platností od pátku 20. 12. 
2019 do 2. 1. 2020 tato organizační opatření: 

Otevírací doba pohřebišť – Ústřední hřbitov a Židenice 
pátek 20. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
sobota 21. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
neděle 22. prosince 7.00 – 17.00 hod. 
pondělí 23. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
úterý 24. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
středa 25. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
čtvrtek 26. prosince  7.00 – 17.00 hod. 

Otevírací doba všech příměstských pohřebišť 
pátek 20. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
sobota 21. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
neděle 22. prosince  7.00 – 19.00 hod. 
pondělí 23. prosince  7.00 – 19.00 hod. 
úterý 24. prosince  7.00 – 19.00 hod. 
středa 25. prosince  7.00 – 17.00 hod. 
čtvrtek 26. prosince 7.00 – 17.00 hod. 

Kancelář správy hřbitovů na ÚH bude zajišťovat styk se stra-
nami v běžné úřední hodiny. Pondělí 23. 12. 2019 – kancelář 
do 14 hodin, zahradnické středisko zavřeno, úterý 31. 12. 2019 
kancelář do 12 hodin.            

Ing. Alena Říhová v.r.
Správa hřbitovů města Brna 
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KÁCENÍ MÁJE 2019

VY JSTE VYBRALI 
VÍTĚZNÉ PROJEKTY  
A MY DÁME NA VÁS!
Celkem 13 214 Brňanů hlasovalo v listopadu 
loňského roku pro finálové projekty partici-
pativního rozpočtu Dáme na vás. Z 53 finá-
lových projektů se jich 14 stalo vítězných  
a rozdělí si mezi sebou 32,3 mil. Kč z rozpočtu 
města. Výsledky hlasování a další informace 
najdete na damenavas.brno.cz. 
Realizace všech projektů začne již tento rok. 
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem na-
vrhovatelům i hlasujícím za aktivní účast na 
brněnském participativním rozpočtu. 
Vítězné projekty pro rok 2019: 
1. Onkologicky léčené děti v Brně 
2. Stromy pro život
3. Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích
4. Nový park pro Sadovou – Královo Pole
5. Městská galerie
6. Cyklostezka do Líšně (PD)
7. Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)
8. Kluziště Medlánky
9. Nouzové přístřešky pro lidi bez domova
10. Děti patří na hřiště!
11. Napij se! – pítka v Brně
12. Pumptrack a parkour v Medlánkách
13. Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní
14. Pojízdné schody v podchodu u nádraží

Kancelář participace

Za nepříznivého počasí, občasného deště a silného větru proběhlo  
5. října již šestnácté Kácení máje. Díky statečnosti chlapců na výsuvné 
plošině a hojnému počtu pomocníku, se akci podařilo hladce  
a svižně zvládnout. Pak už se chasa mohla věnovat přípravě tělocvič-
ny na večerní zábavu, která proběhla za vysoké účasti a v příjemné 
atmosféry. O tu se postarala zejména cimbálová muzika Aleše Smut-
ného z Bystrce a skupina tance a zpěvu chtivých návštěvníků. Zlatým 
hřebem večera byla očekávaná dražba máje, kde o napínavé souboje 

nebyla nouze. Poté úřadující hlavní pár Filip Burger a Petra Pumprlo-
vá předali slavnostně pomyslné žezlo do rukou zkušeného tanečníka 
a zpěváka Jirky Němce, jenž povede značně omlazenou chasu do 
příštího roku. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se v roce 
2019 zúčastnili akcí pořádaných Kníničskou chasou a hlavně těm, co 
pomáhali s přípravou a organizací. Kníničská chasa Vám i letos přeje 
poklidné a veselé Vánoce, jen to nejlepší do nového roku a držme 
společně Jirkovi palce při hledání hlavní stárky! 
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Děti z mateřské školy dělaly misky do 
domácnosti ve tvaru listů nebo slunečnic 
a ptáčky na zavěšení na zeď. 

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ Kníničky, rozběhly další sezónu. Tentokrát se děti opravdu 
vytáhly. Rádi bychom vám představily některé jejich nové výrobky v našem pravidelném okénku GALERII VÝROBKŮ

Školáci se pustili do výroby halloweenských 
kostlivců a keramických much s drátěnými 
křídly a vánočních svícnů.

A zde jsou fotky některých našich dětí.

Děkujeme všem účastníkům – dětem i dospělým a přejeme jim hodně dobrých nápadů a hlavně radosti při jejich dalším tvoření.

Pořadatelky rukodělných dílen
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TOM ROKYTNÁ 409
Závěr roku byl pro náš oddíl poněkud hek-
tický. Kromě podzimních prázdnin, které 
jsme strávili v Jesníkách, jsme připravili vý-
stavu k 50 letům našeho oddílu. Výstava se 
vydařila a sešlo se opravdu hodně návštěv-
níků z řad bývalých i současných členů  
a přátel oddílu. 
Také jsme se pomáhali na akci na obnovu 
lesa. Akce se zúčastnily téměř všechny děti 
a přišli i někteří rodiče. Během dopoledne 
jsme zasadili přes 200 sazenic dubů a lip.  Na 
výstavišti v rámci akce Sport life jsme pre-
zentovali turistické závody. 

SOPKA, z.s. 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

COUNTRY BÁL, 
KTERÝ SE BUDE KONAT  
25. 1. 2020 OD 19 HOD.  
V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY  

V KNÍNIČKÁCH. 

Součástí večera bude  
Kníničské lihobraní  

a Kníničský tlamolep. 

Na setkání se těší
  SOPKa, z.s.

Připravili jsme Strašidýlkovou cestu a pro 
oddílové děti Mikulášskou. A teď už nás 
čekají jen zábavné akce. 
Rok zakončíme tradiční hrou černé schrán-
ky a nový rok zahájíme tradičním výšlapem 
na Babí lom.
Přejeme Vám spoustu krásných cest v no-
vém roce.

Tom Rokytná 409 Brno
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V  tomto pojednání bych se ráda věnovala některým stromům, 
které nám nabízejí své léčivé vlastnosti v květech, listech nebo 
plodech a které se vyskytují v naší lokalitě – v okolí Kníniček. 
Stromy jsou velmi významnou částí léčivé flory – ovlivňují náš život 
stále svou přítomností nebo nepřítomností v  mnoha směrech  
a působí na nás mnohdy samovolně, aniž bychom si to uvědomovali, 
na naše zdraví a duševní pohodu. Často konzumujeme jejich plody 
nebo voníme k  jejich květům a ani nevíme, že si tím podvědomě 
posilujeme své zdraví. Vliv stromů na psychiku jistě ocení každý – vždyť 
jen obyčejná procházka lesem nás často občerství nejvíc.
Proto stromy považuji za jedny z největších přátel člověka, a jako 
k  příteli bychom se k  nim měli chovat – neobírat je bezdůvodně  
o jejich energii, ale opatrovat je a používat jejich části, které neničí 
jejich růst a život. Lámání pupenů nebo ořezávání kůry je mnohdy 
zbytečné, pro potřebný léčivý účinek často stačí použít jejich obno-
vitelné části – plody, listy, květy. Léčivé látky jsou obsaženy v určité 
míře ve všech jejich částech a když k  tomu přidáme inspiraci pro 
svůj život, jistě bude důsledek dostatečný.

Jedním z významných stromů, který je pro nás opravdovým darem 
přírody, je ořešák královský neboli vlašský ořech. Je to mohutný 
strom s plody – ořechy obalenými tlustou zelenou slupkou, který 
jistě všichni znají. Ořešáku je mnoho druhů, další známý druh je 
například ořešák černý.
Plody jsou velmi důležitou součástí výživy, obsahují velké množství 
B vitamínů, bílkovin a tuků. K léčbě našeho těla se dají použít plody, 
slupky z  plodů, listy, jehnědy. Ořešák pomáhá k  očistě krve, jako 
prostředek proti červům a jiným parazitům, zabraňuje infekci a léčí 
různá kožní onemocnění a ekzémy. Čaj nebo likér z ořešáku je velmi 
účinný při poruchách trávení, jako je zácpa, nechutenství a pomáhá 
rovněž při cukrovce a proti žloutence, jehnědy působí proti krváce-
ní všeho druhu. 
Mast z  ořešáku je možné použít proti vypadávání vlasů a lupům, 
koupele jsou účinné při skrofulózních a rachitických onemocněních, 
kostižeru, ganglionu a různých hnisavých potížích a vyrážkách, akné, 
pocení nohou, lupence, svrabu, plísních i popáleninách. Výplachy 
pomáhají při parodontóze, onemocnění dásní, krku a hrtanu, aftech. 
Plody působí blahodárně na kardiovaskulární choroby i na nervový 
systém. Jejich zklidňující účinek souvisí s dávnými způsoby použití 
pro dosažení psychické pohody, síly k rozhodnutí, přijetí životních 
změn a posilování intuice. 

Ořech svou stavbou, mohutnými kořeny a mohutnou korunou, 
současně s mohutnou léčivou silou, v něm obsaženou, ukazuje na 
skutečnost, že i ke zdravému životu je třeba v sobě vzbudit mohut-
nou vnitřní sílu – potom není nic překážkou.

Dalším stromem, který bych zde chtěla zmínit, a který nás může 
významně inspirovat svou mohutností a vytrvalostí, je kaštan, 
neboli jírovec maďal. Je znám rovněž jako koňský kaštan. Je to 
mohutný strom s dlanitými listy a bílými květy, seřazenými do tvaru 
svícnu. Používá se květ nebo plod. Kaštan působí velmi léčivě na 
cévní systém, tedy i na křečové žíly – posiluje pružnost a pevnost 
cév, má protizánětlivé účinky – vhodný je i při zánětech žil, tlumí  
a odstraňuje otoky včetně lymfatických, pomáhá proti výskytu 
trombózy, ovlivňuje poruchy periferního prokrvování, má i mírně 
protisklerotický účinek, zlepšuje funkci nadledvinek, dále pak 
usnadňuje odkašlávání a ulehčuje rozpouštění hlenu. Zde je nej-
vhodnější vnitřní použití ve formě tinktury z květů nebo rozmělně-
ných plodů, při vnitřním užívání je však třeba opatrnosti. 

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU LÉČIVÉ STROMY

Ve formě obkladů nebo mazání pomáhá i na potíže pohybového 
ústrojí, artrózu, zánět nervů, bolest zad, ale i na bércové vředy, zá-
něty žil a je výborný k masážím namožených svalů. Můžeme si vy-
robit mazání například naložením květů nebo rozmělněných plodů 
do pálenky nebo alpy. 
Kaštany byly v dřívějších dobách používány do kadidel a k inhalování.

Dalším významným stromem, tentokrát se zcela odlišnou stavbou, je 
bříza bělokorá. Tento strom s drobnými listy a bílou kůrou, na jaře 
ověšený jehnědy, jistě každý zná. K léčivým účelům se používá list.
Bříza pomáhá při onemocněních močových cest – má močopudný 
a desinfekční účinek, pomáhá i při dně a revmatismu, je výborná na 
odvodnění a proti otokům, ale i na kožní nemoci. Je významnou 
součástí urologických čajů, ale pomáhá i při nespavosti. Zevně se 
využívá například pro posílení vlasů formou oplachů nebo k proti-
revmatickým koupelím.
Její léčivá síla je jemná a bez vedlejších účinků. 
Strom je symbolem lehkosti, rychlého růstu a její pomoc je nenásil-
ná a jemná. Sám její název je spojen s významem „zářivý“. Dává sílu 
k novým začátkům, vyjadřuje odchod negativity a nové možnosti 
tvoření.



rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

rubrika

strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničkystrana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

prosinec 2019

strana 11 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

V historii byla spojována s očišťováním, ochranou, plodností a rege-
nerací, odtud i její využití pro jarní očistu. K  těmto významům se 
vztahují různé způsoby používání břízy v lidových zvycích – napří-
klad na májky, košťata nebo využití březových větévek ve finských 
saunách.

Ještě bych ráda krátce zmínila význam některých jehličnatých stro-
mů. Jedná se zejména o borovici, smrk a jedli. Tyto stromy ze  
sebe uvolňují silice, které velmi blahodárně působí na naše dýchací 
ústrojí. Už sama procházka v jehličnatém lese zmírňuje rýmu, kašel 
i astmatické potíže. Také je možné využít jejich jehličí například 
k inhalacím. Tyto stromy jako neopadavé jsou symbolem věčného 
života a i tím nám předávají své poselství.

Tak to jsou nejdůležitější léčivé stromy v okolí Kníniček. K nim 
samozřejmě patří i lípa srdčitá, ale o té jsem se zmiňovala již 
v jednom z předchozích pojednání.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM DVA RECEPTY
Ořechovka: 900 g zelených ořechů, trhaných do poloviny července 
(aby byly měkké) namočíme na 1 den do vody. Poté vyndáme, 
rozkrájíme, dáme do velké skleněné lahve a přidáme 20 g celé  
skořice, 20 g hřebíčku, 10 g kořene puškvorce, 10 g nového koření, 
asi 10 cm natě pelyňku, pomerančovou kůru a 3 l režné pálenky. 
Zavážeme celofánem a necháme 3 až 4 týdny na slunci za oknem. 
Potom šťávu přecedíme přes plátno a přidáme rozvařený cukr ve 
vodě (na 0,5 l vody 1 kg cukru) a čistý líh – podle chuti.
Kaštanová alpa: Čerstvé květy kaštanu dáme do sklenice a zalejeme 
alpou tak, aby byly zcela ponořené. Necháme 3 až 4 týdny na slunci 
za oknem. Poté přecedíme a používáme jako mazání na bolesti  
a problémy svalů, zad a končetin.

Doufám, že toto pojednání přineslo alespoň trochu inspirace těm, 
kteří se zajímají o léčivou floru v našem okolí, a ostatním třeba námět 
k zamyšlení.
V příštím čísle bych se ráda zabývala divokými léčivými plody. 
Přeji všem krásné vánoce a pohodovou zimu, odpočiňte si, ať 
vás jaro najde plné síly k dalšímu aktivnímu a zdravému roku. 
        
   Zina Lišková
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Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek

V sobotu 30. listopadu se na pilíři již podru-
hé konalo mistrovství České republiky  
v drytoolingu na obtížnost, tedy mladé le-
zecké disciplíně, kdy závodníci k postupu 
využívají cepíny a speciální mačky. 
Brněnský závod byl letos zároveň jedním ze 
série čtyř závodů Evropského poháru v le-
dolezení, a přilákal tak velmi pestrou paletu 
mezinárodních účastníků. 16 žen a 47 mužů 
z 14 zemí světa poměřili síly v pěti kvalifi-
kačních cestách a ti nejlepší potom v cestě 
finálové. Kromě České a Slovenské Republi-
ky, bylo bohatě zastoupené Slovinsko, Švý-
carsko a Francie. Švýcarští a francouzští zá-
vodníci také dominovali na stupních vítězů. 
Z českých reprezentantů se bohužel do fi-
nále nikdo neprobojoval, nejlépe se umísti-
li Mirek Matějec a Hana Masopustová.
V rámci příprav na tuto akci došlo k zpevně-
ní přístupové cesty k pilíři a byla přestavěna 
většina lezeckých cest, které jsou nadále  
k dispozici veřejnosti.
Generálním partnerem a organizátorem akce 
byl Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno.

MČR V DRYTOOLINGU 
NA OBTÍŽNOST
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VÝSLEDKY ŽENY:
1. Sina GOETZ (SUI)

2. Marion THOMAS (FRA)
3. Vivien LABARILE (SUI)

JARÁKY NA LIPCE BUDOU!
Jarní prázdniny odstartují v Brně už 17. února, je tak nejvyšší 
čas naplánovat si na ně program. Lipka na období jarních prázd-
nin připravuje tři dětské tábory, dva příměstské a jeden poby-
tový. Dva z nich proběhnou na Jezírku u Soběšic a jeden na 
pracovišti Lipová v Pisárkách. A všechny čekají na malé tábor-
níky.
Lipová zve na tábor děti od 7 do 10 let. Každý den prázdnin u nás 
mohou strávit čas od 7.30 do 16.30. Společně si užijeme spoustu her, 
zimních radovánek, poznávání přírody a chybět nebude ani výlet, 
prostě zaručená kombinace, jak si skvěle užít týden bez školy a se-
známit se s novými kamarády.
Zvířata i stromy v zimě spí. Nebo je to jinak? Během pětidenního 
příměstského tábora prozkoumáme zdánlivě spící zimní přírodu  
v lesích okolo Jezírka. Ale nebojte se, když nám bude zima, schová-
me se dovnitř do tepla. K naší objevné výpravě se mohou přidat děti 
od 7 do 12 let.
Již druhý rok mohou starší děti od 9 do 15 let strávit na Jezírku celý 
týden jarních prázdnin. Na pobytovém táboře nazvaném A co vaše 
planeta? zapátráme, jak to na Zemi funguje a co pro ni může každý 
z nás udělat. 
Podívejte se na další informace na www.lipka.cz/tabory a přihlaste 
se včas, ať už se nemůžete prázdnin dočkat stejně jako my!

Amálka Čípková, Lipka

VÝSLEDKY MUŽI:
1. Jonathan BROWN (SUI)

2. Jan MONDZELEWSKI (POL)
3. Baptiste OBINO (FRA)

Odvoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat i během vá-
nočních a novoročních svátků, a to podle běžného harmonogramu, 
s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna, to je ve středu, kdy odvoz 
neproběhne. Odvoz bude proveden hned následujícího dne, tedy 
ve čtvrtek 2. ledna a stejným způsobem se přesune čtvrteční svoz 
na pátek 3. ledna a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní doba brněnských sběrných 
středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Všechna 
střediska budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavře- 
ná budou pouze o státních svátcích, na Silvestra a na Nový rok, tedy 
24. až 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna.

A jak s vánočními stromečky? Občané města Brna mají hned ně-
kolik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběr-
né středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stano-
viště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat 
stromky ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního 
odpadu, tedy u černých popelnic, to platí pro stromky do průměru 
kmene 5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene větší než 5 cm, 
by měli občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny strom-
ků zpracovat a mohlo by dojít k poškození lisovacího zařízení na 
vozidle.

JAK TO BUDE O VÁNOCÍCH S ODPADEM? SAKO JEZDÍ I O VÁNOCÍCH
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VÁLKA VO HOLCŇÁKOVI
„Měl sem kakáč kaše, celé giňál, mutru s fotrem a včil tě taky scháluju.” 
A rychtyk, nacpal ju za žebřík i s trakačem a trávó, jen to břinklo. 
Za chvílu Holcňák vyšpízoval na lóce sedláckýho s vozem a za-
přaženéma hajtrama. Tak mu zastópil štreku a nahodil potměši-
lé lochec. „No, moc se tady blbě nepecni, klusťochu, a rači kóké 
někde makat, ať shodíš tu šílenó vanu,” nahlásil sedlácké. „A nebo 
si hópni pro helfku za doktorkou Cajthamlovó, ty figuro!” Jen to 
dohantýroval, už i s hajtrama a vozem slámy kempoval v Holc- 
ňákově vampně. Za chvílu mu tam naklapal dělat společnost  
i bačovské s ovcama a s čoklem. 
To už Holcňák vesloval kolem jezeďáckýho lánu karfiólů poblíž 
lontu Bastr, hned vedle Príglu. Začal ty karfiole do sebe cvičně 
ládovat, aby si ešče vyladil formu. Vtom ho zgómla oldmutra,  
co bóchala jako vratočuč ve futrech tamního kolchozu. Sbalila 
motyku a vtrukla na Holcňáka. „Ty seš uplné pakin, ty hňupe vy-
žrané,” hulákala na plné vál. „Schálovals tři brázdy karfiolů a mně 
kvůli temu lapnó prémie. Kóké to zahajcovat, nebo hodím drát 
švestkám a ty ti vysadijó takovó gumoléčbu, že z teho budeš chabru-
sové do konca lajvky.”
Holcňák by ju normoš hned ze startu scháloval. Ale zgóml, že má  
ta labza tak třikrát přetočené tachál a valí z ní štynkec jak z tuháča, 
keré už to má aspoň metr za sebó. Do takový tuhason eklový 
flaksy se mu fakt po tak špica chálce nechcelo. Aspoň ju vyděsím, 
gómal. Lapne fedry a veme pilu a bude to v lajvontu.
„Sbagroval sem kakáč kaše, celé giňál, mutru s fotrem, hajfáča  
s tragačem, sedlackýho s hajtrama a vozékem, baču s ovcama a  
s čoklem a tebe, ty stará vylítaná dakoto, taky scháluju. Ale napřed  
si tě na téden naložím do vocta, abys vyměkla. Fčil bych si vo tebe 
tak akorát vylágroval radlice,” nameldoval jezeďačce do ovarů. 
To byla ale vod něho těžká fela! Ta fosílija byla totiž těžká tvrďač-
ka s bachařskó praxó v kuřimským kameňu. A fčil se vytočila jak 
drakál se vzteklinó.
Motykó mázla Holcňáka přes vanu tak fest, až mu ju celó rozpá-

rala. Vyvalil se takové štynkec, jako když sloňál 
vypustí barvu a z tý děravý vany vypocho-

daval průvod, jak vo Radovancu háčka na 
prvního mája. Holcňák zagréboval do sna 
a starý medvědi vod tý doby sbírajó ve 
valdně holcnu jen na fajrování. 

Žanek Hlaváček
Ilustrace: Libor Machata

Slovíčka: 
holcňáček, holcnové šropál – dítě ze 
dřeva, otesánek
palermo – hospoda
starý medvědi – rodiče
kolky – prsty
topr – klobouk 
Groňé, šropále groňé, zamachluj au-
gle svoje – spi, děťátko spi, zavři 
očka svý
šporhelt – sporák
spařené rasken – opilý starý muž
prohnat raskena krkovicó – spolk-
nout staříka
giňál – chleba
vratočuč – vrátný 
gumoléčba – výprask pendrekem
Radovanec háčka – svátek práce
zagrébovat do sna – umřít 

Kdesi v londonberry vegetil staré négrové holcnař se svó stařkó. 
Byli celkem v ókeju, až na jednu chmurku – ani velké kiloš jim 
nebyl štond helfnót s tem, že se jim za celó lajfku nazadařilo 
ubóchnót svišťa.
Jednó, zrovna takhle doklapali z nedalekýho palerma, kde s parti- 
jó známéch raskenů zalévali holcnařovéch sedm pětek jařin, 
nahodil staré pedál těžkýho přemysla. „Ty muty, když se nám to  
se šropálem nezadařilo klasickém válem,” vaří na stařku, „tak ti ho 
ubóchnu morgen z holcny! Vonehdá sem házel čučku na špíznu  
a tam se zrovna prohazoval holcnové šropál Pinocchio a jaké z něho 
měli starý medvědi těžké radovanec.” 
Jak zahlásil, tak ufachčil. Hned mórgen hópl do valdny a dovalil 
na kér sosnové pařez, keré měl ranu nemlich jak novodurové 
šropál. Mohl sis na něm klíďo vygómat dóznu, vanu, habrůvky  
i klepeta. Mázl ho teda na ponk a ještě mu mesrem ubóchnul 
manikúru na kolkách, zretušoval augle, ovary i chlebárnu a ve 
finálce přilepil ze starýho tébichu haryzony. Mutra byla celá na-
těšená, jenom negómala, jak budó temu novodurovýmu šro- 
povi hókat. „To je jasná válka,” zahlásil rasken. „Ufachčil jsem ho  
z holcny, šropál teda bude Holcňáček.” Vyhópl od ponku, hodil na 
sebe mantl, mázl topr na bednu a nabral azimut do palírny, aby 
moh kamošum fetingrum šplíchnót, že je už konečně taky fotr. 
Mutra mezitem zaparkovala Holcňáčka do betlířa a aby špica 
durchčil, hókla mu do ovarů známé vál na kindošský zalomení: 
Groňé, šropále groňé, zamachluj augle svoje... 
Pak na šporhelt vysadila kakáč s mlíkem na kašu. Až se mladé 
vygróňá, bude mít tuty módr.
A taky že jo. Netrvalo dlóho a Holcňáček vodmachloval augle  
a začal hókat na plné vál: „Mutro, naval chálku!” 
Ta kaša do něho zahučela, než bys nahlásil šnekař. A hned zas 
vaří: „Mutro, naval chálku!” Stařka teda nabrala pilu do kvelbu pro 
giňál. Jen co vtrukla mezi futra, už se po něm Holcňák sápal. 
Narval si ho do štrycle na jednu ranu, jen mu problikly baterky. 
A hned zas hóká na plné vál: „Mutró, naval chálku!”
„Ale Holcňáčku, já už nic nemám. A na kéru už nesó ani love, počké, 
až večer dotáhnó borci fotra smykem z palerma.”
„Nezájem,” hlásil Holcňák. „Kašu sem sfutroval, giňál sem natlačil 
do štrycle a tebe taky scháluju!” A jen tak votevřel hangár a mutru 
sezob jak lentilku. Pak se spokojeně natáhnul na regál a zalomil. 
Večer dosmykovali z palírny borci s vytuhlým fotrem a nacviče-
ným grifem ho vopřeli vo futra. To probudilo Holcňáka. „Ha, bude 
nášup” gómal a hned dosmykoval spařenýmu raskenovi vodma-
chlovat kér. „Kurńa, ty máš teda vanu,” hókl mu ze startu 
zdravicu holcnař. „Nevař blbý žgryndy, vdovče,” hanikoval 
vyžrané Holcňák, „a kóké rači navalit něco, co bych moh 
strčit za žgraňu. Zbóchal sem kakáč kaše, celé giňál, 
mutru a jak tak gómu, seš zrovna na 
řadě,” nahlásil a prohnal raskena 
krkovicó. 
Morgen, když na domášo-
vě vypucoval, co se dalo, 
vystartoval do přírody. 
U valdny zgóml děveč-
ku s tragačem naseka-
nýho traviska. Ta jak 
vaňáka zmerčila, vy-
valila baterky a mázla 
mu dotazník, kolik te- 
ho asi scháloval, když 
má tak betelně pro-
storově vymodelova- 
nó vanu.


