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VÁŽENÍ KNÍNIČŠTÍ,
jaro je už opravdu tady. I když rána jsou ještě mrazivá, když zasvítí 
sluníčko, je to jako pohlazení od maminky. Stále více je slyšet štěbe-
tání ptáčků, louky nejsou bílé od sněhu, ale od rozkvetlých sněženek, 
první stromy a keře vystrkují první lístky a na kočičkách už vesele 
hodují včelky. Jak jsme se na ně těšili… Po dlouhých dvou letech jsme 
doufali, že konečně to letošní jaro už proběhne v  klidu, pohodě,  
bez různých omezení. Zatím se zdá, že co se týče covidu-19, opravdu 
už situace směřuje k téměř normálnímu životu. 
Začal nás ale ovlivňovat jiný problém. Válka na Ukrajině. Ruští před-
stavitelé vlády z Moskvy si uzurpují právo rozhodovat o názorech, 
přáních, životech lidí v  jiném svobodném státě. Na vlnu protestů 
z celého světa i z řad milionů občanů Ruska neberou ohled… Proti 
covidu jsme se mohli do jisté míry bránit. Válka nám zkomplikuje  
život úplně všem! Jenom velmi naivní člověk si může myslet, že se nás 
tato zvěrstva netýkají, když se bojuje o1200 km dál od nás. 
Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že si asi málokdo z nás dove- 
de všechny ty hrůzy války na Ukrajině představit. Snad jen naši nej-
starší senioři, kteří druhou světovou válku zažili na vlastní kůži.  
Nechci Vás unavovat informacemi, které dnes a denně slyšíme a vidí-
me ve sdělovacích prostředcích. Chtěla bych ale poděkovat všem těm 
z Vás, kdo jste se naprosto nezištně zapojili do pomoci. Když jsme se 
v pátek 25. 2. dozvěděli, že ruská armáda napadla Ukrajinu a tisíce lidí, 
převážně matky s dětmi, se snaží opustit napadená města a začíná 
být nedostatek pohonných hmot, spacáků a dalšího materiálu, mohli 

jste se v sobotu dopoledne dozvědět například na facebooku nebo 
na kníničském mobilním rozhlasu, že je vypsaná sbírka všeho nej- 
potřebnějšího a kdo chce, může zmiňované pohonné hmoty nebo 
spacáky donést v  21 hodin na parkoviště u cukrárny Anička nebo  
o hodinu později do Přízřenic, odkud kolem 23. hodiny budou vyjíž-
dět automobily směr Ubľa – přechod Slovensko-Ukrajina. Nemůžu 
ani popsat hrdost a dojetí z obrovské solidarity, které jsem byla svěd-
kem. Donesli jste asi 60 spacáků, 300 litrů pohonných hmot, deky, 
karimatky. Dva po strop zaplněné automobily (resp. dodávka a osob-
ní automobil). Vše bylo předáno a posláno za hranice. Za poslední 
týden takovou cestu absolvovali řidiči už potřetí. 
Děkuji Vám.
Nyní nezbývá než doufat, že zvítězí zdravý rozum a válečné běsnění 
co nejdříve skončí. 
Když píši tyto řádky, uvědomuji si, jaké štěstí máme, že bydlíme, pra- 
cujeme, vychováváme děti, žijeme v míru právě tady, na břehu řeky 
Svratky, v naší krásné městské části Kníničky. Chtěla bych, abychom 
si všichni uvědomili, jak malicherné, zbytečné, zlé jsou leckdy stížnos-
ti, útoky, spory. Važme si toho, jak se máme, jak a kde žijeme. Buďme 
k sobě ohleduplní, všímaví, milí. Věřím tomu, co nás učila moje paní 
učitelka, že na světě je vše v rovnováze. To, co uděláme, ať dobré nebo 
zlé, vše se nám vrátí. Snažme se proto, aby toho dobrého bylo co 
nejvíce.

 Krásné jaro Vám přeje 
Miroslava Keprtová – místostarostka

A bylo jaro…, všechno, všecičko kvetlo a ty včely tolik bzučely a ta tráva byla taková veliká. 
A ta rosa jako granáty a ti ptáčci tolik zpívali a ti cvrčci, ti se ale něco nacvrčeli... Jan Karafiát, Broučci

Krásné Velikonoce i celé jaro 
Vám jménem úřadu a všech zastupitelů přejí 

Lenka Ištvanová, 
starostka 

Miroslava Keprtová, 
místostarostka
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM

Ačkoliv jsme všichni doufali, že pandemie koronaviru bude dávno 
minulostí, nestalo se tak. Protiepidemiologická opatření nás prová-
zela i v závěru loňského roku, ale my jsme se i přesto, nebo možná 
právě proto, rozhodli nenechat se otrávit a za dodržení všech právě 
aktuálních pravidel se sejít u oblíbené předvánoční kulturní akce 
„Předvánoční babinec aneb přijďte si odpočinout od předvánoč-
ního shonu“.
Tato tradiční kulturní akce se stále těší velké oblibě, což tři dny před 
Štědrým dnem loňského roku dokazovala hojná účast „maskovaných 
žen“, které se sešly nad hrníčkem skvělého svařáku v sále tělocvičny. 

V  příjemné atmosféře 
jsme společně alespoň 
na chvíli hodily všech-
ny své každodenní sta-
rosti za hlavu a vytvo-
řily si překrásné deko- 
race na dozdobení 
štědrovečerního stolu. 
Dekorace byly jedna 
hezčí, než druhá a já 
doufám, že dělaly ra-
dost nejen na štědro- 
večerním stole, ale pro-
vázely naše milé účast-
nice po celou dobu 
vánočních svátků mini-
málně do Tří králů. 
Ženám děkuji za účast 
a mým milým dobro-
volnicím za pomoc při 
organizaci a už teď se 
všichni těšíme na další 
ročník.

Lenka Ištvanová 

ZELEŇ V NAŠÍ OBCI
S  rostoucími teplotami a přibývajícím sluníčkem se nám probouzí 
jaro, a to je znát hlavně na přírodě kolem nás. V tomto čase se v nej-
větší kráse projevují výsadby cibulovin od dětí ze školky. Na svět už 
koukají krokusy, brzy vykvetou i narcisky a tulipány. Však je taky tito 
malí zahradníčci tahají očima ze země už od ledna, kdy vystrčily prv-
ní špičky listů. Jsme moc rádi, že dělají tolik radosti nejen dětem, ale 
i všem obyvatelům Kníniček a určitě v této výsadbové tradici budeme 
v budoucnu pokračovat. 
Pozorní občané si jistě všimli, že byl odstraněn i druhý strom v parku U 
Památníku, bohužel jeho napadení houbami se neslučovalo s bezpeč-
ným provozem veřejného prostranství. Již nyní ale pracujeme na ob-
nově tohoto parku. Místo zmíněných stromů budou vysazeny kvetou-
cí keře a podél schodů budou místo nevzhledného skalníku květinové 
záhony. Celkové rekonstrukce se park dočká v následujících letech.
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Blíže vysněnému cíli je park U Ořechu. Zatím co čtete tyto řádky, 
zpracovává se dokumentace pro Jedlou zahradu, upravena bude 
mimo jiné i vyšlapaná cesta, kterou si mnozí zkracují trasu z  ulice 
Přehradní k řece. Nebojte se, žádná asfaltka se konat nebude. V celém 
parku budou co nejvíce použity přírodní materiály a jedlé rostliny. 
Jako jedno z  hlavních pozitiv vidíme bezbariérové spojení ulice  
a stezky kolem řeky, a tak si budou moci krásu tohoto vznikajícího 
parku vychutnat i ti, co nechtějí nebo nemohou zdolávat nynější 
strmé převýšení.
Svoji část jarní péče už má za sebou ulice Přehradní, odstranění ná-
letových a proschlých dřevin, jarní řez keřů a vyčištění podrostů 
prosvětlilo celou ulici a je tak připravena na start nové sezóny.  
V  nejbližších týdnech bude dokončena práce na lipové aleji před 
školkou a zdravotního řezu se dočká i alej na spojnici ulic U Luhu  
a Místní. To ořešáky si musejí ještě chvilku počkat, čas na jejich prořez 
přijde až s teplejšími měsíci.

Mobiliář 
Jak si mnozí jistě všimli, během loňského roku nám po obci, hlavně  
u řeky, zmizelo hodně odpadkových košů. Bohužel naše práce vlože-
ná do jejich náhrady vyšla často vniveč, jelikož během pár dnů/týd- 
nů byly poškozeny nebo odcizeny znovu. Těžko říct, komu se tolik 
plastových odpadkových košů hodilo. Jelikož v jejich opakovaných 
náhradách nespatřujeme řešení, rozhodli jsme se jít cestou košů 
nových, odolnějších. Tentokrát ne plastových, ale větších betonových. 
Díky jejich vysoké hmotnosti bude manipulace, a tudíž i případné 
odcizení nebo poškození náročnější. A jelikož jsme vybrali designo- 
vě hezké koše, věříme, že budou sloužit nejen pro svoji funkci, ale  
i pro potěchu oka. Co bohužel koše neumí, je přinutit lidi používat je. 
A tak není výjimkou, že se nedaleko koše povalují odpadky odhozené 
jen tak pod keř. Nebuďte prosím lhostejní ke svému okolí a vidíte-li, 
že se někdo dopouští těchto přestupků, ozvěte se. 
Na závěr bych Vám ještě ráda představila myšlenku revitalizace pro-
storu v centru naší městské části – park před školkou a u kapličky. 
Ačkoliv se jedná o jednu z největších parkových ploch v obci, její stav 
a využitelnost je silně neuspokojivá. Uvědomujeme si, že všechny 
zásahy musí být provedeny citlivě a promyšleně tak, aby výsledek 
vyhovoval nejlépe všem, nebo alespoň velké většině. Proto bude  
před zahájením zpracování projektové dokumentace svoláno veřej- 
né projednání, kde každý může přednést své nápady a připomínky. 
Taktová akce se nesmí uspěchat, čehož jsme si vědomi, ale rádi by-
chom měli tento prostor vylepšený co nejdříve, proto už nyní dojde 

POPLATEK ZA PSA
Podmínky poplatku ze psů se od loňska v podstatě nemění. Stejné 
jsou základní sazby, nárok na sníženou sazbu, nárok na úlevu či osvo-
bození. Poplatek za psa uhraďte do 31. března, složenky se nero- 
zesílají. Preferovaný způsob platby je bankovním převodem na účet  
č. 19-17721621/0100, pod přiděleným variabilním symbolem (pokud 
ho poplatník nezná, je důležité vyplnit do textu jméno a příjmení 
poplatníka + telefonní kontakt, aby ho úředník mohl kontaktovat), 
text: příjmení a jméno poplatníka + telefonní kontakt. Úhradu je 
možné provést i na pokladně úřadu v hotovosti v úředních dnech. 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jak vznik poplatkové 
povinnosti, tak i její zánik i jakékoliv změny v ohlášených skutečnos-
tech a to do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Povinnost ohlásit 
držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku ze psů jsou osvobozeni:
– držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí 
z útulku
– držitelé záchranářských a canisterapeutických psů
– osoby nevidomé
– osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické 
– osoby podle zákona upravujícího sociální služby
– osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoby
 provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
– osoby provozující útulek pro zvířata
– osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis, např. zákon 449/2001 Sb., o myslivosti
Podrobné informace jsou uvedeny na http://kninicky.eu/underwood/
download/files/poplatek-ze-psu.pdf

POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za komunální odpad je splatný do konce května. Sazba 
poplatku je od roku 2014 stanovena ve stejné výši, tedy na 670 Kč. 
Úhradu můžete provést na městském e-shopu www.brnoid.cz,  
který Vám zjednoduší práci a můžete jej využít i pro více poplatníků. 
Další možností je platba bezhotovostním převodem na číslo účtu: 
111220022/0800, variabilním symbolem zůstává rodné číslo poplat-
níka, konstantní symbol je 1318. Využít můžete i platbu na pokladně 
(celoročně Šumavská 35c, 3. patro). Podrobné informace najdete na 
www.brno.cz/odpady.

k výměně laviček, odpadkových košů, mo-
bilních nádob pro výsadbu květin a doplně-
ní drobných interaktivních prvků pro děti. 
Nemusíte se bát, že by nynější investice při- 
šla při následné revitalizaci vniveč. Veškerý 
mobiliář bude možné přemístit na jiné místo, 
pokud by se zjistilo, že nové podobě parku 
nadále nevyhovují. 

Všem nám přeji poklidné jaro, plné krás- 
ných květů, zvuků a vůní, a ať je naší největ-
ší starostí to, zda je posečená mez u silnice, 
ostříhaný keř u sousedů a zalitý truhlík za 
oknem.

 Martina Suchánková

http://www.brno.cz/odpady
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2022
Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypo-
vého materiálu: 24. 3. 2022
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení 
zimního období: 19. 4. 2022

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:
1. kolo  20. 6. a 27. 6. 2022
2. kolo  26. 10. a 31. 10. 2022

Čištění komunikací vnější: 8. 7. 2022

U Památníku  MístníU Kaple

SBĚROVÉ DNY V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2022
TERMÍNY:  sobota 26. března od 8.00 do 12.00 hod.
  sobota 7. května od 8.00 do 12.00 hod.
  sobota 18. června od 8.00 do 12.00 hod.
  sobota 10. září od 8.00 do 12.00 hod.
  sobota 22. října od 8.00 do 12.00 hod.
sběrné místo je na křižovatce ulic u kaple x k bukovinám.
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.,  
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné  
znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou 
určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07 
(např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské 
autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného 
odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina, obje-
mově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 
50cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! 

Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů 
(řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid od-
padů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro 
železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.: 
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice, 
pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné žárov- 
ky, stavební odpady (např. „stavební suť“, sádrokarton, dveře, okna, 
izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA 
atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskařské 
barvy, tonery, cartridge, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pes-
ticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, 
autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi nalez-
nete na http://www.sako.cz/sso/seznam/

SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2022
Vážení spoluobčané, i v letošním roce pro vás MČ Brno-Kníničky za-
jistila v pravidelných 14denních intervalech svoz bioodpadu. Velko-
objemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 sběrová 
místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památ-
níku a Místní Děkujeme, že nám pomáháte udržovat pořádek 
kolem kontejnerů a že do nich nevhazujete jiný druh odpadu než 
bioodpad! K případnému úklidu budou u kontejnerů umístěny sme-
ták a lopata. V případě, že odpad přivezete v pytlích, vysypte jej do 
kontejneru a pytle odhoďte do nedalekých kontejnerů na tříděný 
odpad. V případě, že kontejnery budou obsahovat jiný, než bioodpad 
hrozí, že nám tato služba nebude poskytována. 

datum den stanoviště 1 stanoviště 2 stanoviště 3
4.–7. 3. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

18.–21. 3. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
1.–4. 4. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

15.–18. 4. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
29. 4. .–2. 5. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

13.–16. 5. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
27.–30. 5. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
10.–13. 6. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
24.–27. 6. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

8.–11. 7. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
22.–25. 7. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

5.–8. 8. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
19.–22. 8. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

2.–5. 9. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
16.–19. 9. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

30. 9. .–3. 10. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
14.–17. 10. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
28.–31. 10. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
11.–14. 11. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku
25.–28. 11. 2022 pá–po* U Kaple Místní  U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

Co do bioodpadu patří: 
Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky 
z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.
Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé 
rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny. 
V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontakto-
vat na tel. 724 150 602 nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka
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PROSINEC 2021

Bylo schváleno:
Usnesení č. 4/27/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje poskytnutí 
dotací z rozpočtu městské části Brno-Kníničky a zároveň pověřuje 
starostku k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,  
se subjekty a v částkách dle níže uvedené tabulky a na účel stano- 
vený v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno- 
Kníničky na rok 2022. 

Pořadí IČ Název Částka

1. 8212465 Slunovrat Kníničky 5 000,00 Kč

2. 26653486
Občané za ochranu kvality 
bydlení v Brně-Kníničkách, 
Rozdrojovicích a Jinačovicích

30 000,00 Kč

3. RČ Miroslava Keprtová 8 800,00 Kč

5. 44990260 Diecézní charita Brno 5 000,00 Kč

6. 60552280 FC DOSTA BYSTRC – KNÍNIČKY 8 000,00 Kč

7. 22869336 Kníničská chasa, z. s. 30 000,00 Kč

8. 22693343 „SOPKa, z.s.“ 18 000,00 Kč

9. 12698598 Ing. Zina Lišková 30 000,00 Kč

10. 75013592
Svaz tělesně postižených 
v České republice z. s. místní 
organizace Brno – Komín

2 000,00 Kč

Celkem 136 800,00 Kč

Usnesení č. 5/27/2021 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje rozpočet příspěvkové 
organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková 
organizace na rok 2022 s objemem příjmů ve výši 6 312 tis. Kč a obje-
mem výdajů ve výši 6 312 tis. Kč dle přílohy.

Usnesení č. 6/27/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu Mateřské školy Studánka, Ondrova 25, 635 00 Brno 
na období 2023–2024 dle přílohy. 

Usnesení č. 7/27/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje rozpočet měst-
ské části Brno-Kníničky na rok 2022 s objemem příjmů ve výši 16 389 
tis. Kč, objemem výdajů ve výši 16 389 tis. Kč. 

Usnesení č. 8/27/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu 
města Brna – souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB, 
resp. prostřednictvím společnosti Lesy města Brna, a.s. stavby pro 
rodinnou rekreaci č.e. 11, postavené na pozemku p.č. 955 v k.ú. Kní-
ničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 9/27/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informa-
ce o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci starostky  
č. 12/2021.

LEDEN 2022

Usnesení č. 4/28/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje aktualizaci 
Přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, 
o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek a stanovuje výjimky  
z doby nočního klidu pro rok 2022, a to dle níže uvedeného seznamu:

Stanovené 
případy

Termín 
v noci z–na

Vymezení doby 
nočního klidu

Určené území,  
na kterém je doba 
nočního klidu 
vymezena odlišně 
od zákonné úpravy

Mladé hody 
v Kníničkách

5.–6. 7. 2022
6.–7. 7. 2022
7.–8. 7. 2022

od 2.00 do 6.00 hod.
od 2.00 do 6.00 hod.
od 2.00 do 6.00 hod.

území městské části 
Brno-Kníničky

Pálení 
čarodějnic

30. 4.–1. 5.
2022

od 2.00 do 6.00 hod. území městské části 
Brno-Kníničky

Odůvodnění stanovení výjimky: Navrhované akce jsou tradiční kul-
turní akce pořádané v MČ již řadu let, které svým společenským  
a kulturním významem přesahují hranice MČ a jsou hojně navštěvo-
vány i obyvateli okolních městských částí a obcí.

Usnesení č. 5/28/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zvýšení hodnoty dárků 
pro jubilanty na hodnotu 800 Kč. Dárek bude v podobě dárkových 
poukazů od společnosti Penny v hodnotě 200 Kč, od společnosti 
Albert v hodnotě 200 Kč, od společnosti Lidl v hodnotě 250 Kč + 
věcný dar v hodnotě 150 Kč.

Usnesení č. 6/28/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí infor- 
mace o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci starostky 
č. 13/2021.

Nepřijatá usnesení: 
Usnesení č. 3/28/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje zařazení bodu 
nazvaného „Rozšíření využití území na zahrady namísto městské 
zeleně p.č. 3318-3322“ na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 
dne 11. 4. 2022.

Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou 
zveřejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky http://kninicky. eu/ 
obec/zakladni-informace/ v sekci zápisy ze zasedání.

USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 

SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás.  
Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe.

Bednář, tel. 608 880 107
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VYBAGROVAT NEBO NEVYBAGROVAT?
opět posunout do vhodného prostředí, zhruba tam, kam jej navrho-
vala před lety městská část. 
Je mimořádně cenné, že v ploše těsně návazné na řeku Svratku vznik-
la pěkná již vrostlá alej a procházková promenáda směrem k přehrad-
ní hrázi. Územní plánování kraje a města zjevně toto nevnímá a jsou 
prosazovány plány na vybagrování. Nenechte se uvést v  omyl 
různými tvrzeními, že prý toto vybagrování reprezentuje „přírodě 
blízká opatření“. S paní starostkou jsme zde prováděli brněnského 
radního pro územní plánování, pana Chvátala, ale zjevně problém 
vybagrování aleje s ním ani o píď nepohnul. 
O co tedy jde? Je prosazováno vybagrování plochy od řeky Svrat-
ky tak, aby vznikla plocha k  zadržení povodňové vody k  ochraně 
města Brna – viz obrázek:

Vážení spoluobčané, 
Územní plánování má sloužit k rozvoji území a primárně lidem, kteří 
zde žijí. Toto se v Brně rozhodně nedaří a může za to jak vedení kraje, 
tak i vedení města Brna. Naše městská část dlouhodobě věnuje  
obrovsky velkou energii tomu, aby se naplnil smysl územního plá- 
nování ve prospěch našich občanů, ale jde to hodně ztuha. Město 
Brno si oblast přehrady vymezilo do své pravomoci jako tzv. oblast 
„celoměstského zájmu“. Každý však může vidět, jak nedostatečnou 
péči této oblasti věnuje. 
Z ohromné plochy Kníniček o rozloze cca 1093 hektarů po vyloučení 
oblasti „celoměstského zájmu“ tak zbývá jen asi 60 hektarů, přičemž 
kromě již zastavěné plochy, několika zahrádkářských ploch a něco 
polností reálně zbývá pouze cca 11 hektarů u řeky Svratky. Zbývá tedy 
pouhé jedno procento plochy Kníniček, kde by bylo možné uva-
žovat o nových rozvojových záměrech ve prospěch občanů Kníniček. 
Ani rozhodování o této velmi cenné „plošce“ u řeky Svratky ale není 
naší městské části dopřáno, krajské i městské územní plánování se-
lhává a „supové“ se slétají ze všech stran. 
Částečně se nám podařilo zamezit tomu, aby většina plochy bývalé-
ho areálu VUT byla vyasfaltována jako obří parkoviště pro ZOO. 
Město Brno po tlaku občanů Kníniček přislíbilo, že parkoviště nejen 
nezabere původně plánovanou plochu, ale že parkoviště bude pod-
zemní. Tento slib o zrušení povrchového parkoviště se však zjevně 
opět „vypařuje“. Není divu, neboť podzemní parkoviště za stovky 
milionů korun je přece jen velké sousto. 
Jádro problému je, že plocha pro tento vstup do ZOO je z řady důvo-
dů nevhodná. Město Brno stále nechce pochopit, že daleko lepší 
přístup do ZOO byl z druhé strany Mniší hory (ostatně zahrnutý do 
Generelu rozvoje ZOO z roku 2006). Zde by také mohla být vedena  
i doprava do centra Brna ze směru z Tišnovska místo dopravní zápla-
vy v ulicích Ondrova a U ZOO. 
Autorizovaný dopravní projekt opatřený péčí městské části navrhl 
několik možností pro vhodné parkoviště pro ZOO napojené na tuto 
přeložku krajské silnice III. třídy. Tento obchvat Bystrce-Zámostí  
a Kníniček by byl napojen na plánovanou modernizaci křižovatky  
u UNIHOBBY a byl by vyveden severně od dnešního spojení silnic od 
Jinačovic a Rozdrojovic nad Kníničkami. 
Bohužel myšlenky města na povrchové parkoviště v Kníničkách opět 
„bují“ a navíc se objevují další nesmyslné plány, a to nejen na nesmy-
slnou lanovku pro ZOO, ale nyní navíc i pro bobovou dráhu za obyt-
nými domy v oblasti Ondrova / K lesu. 
K tomu se připojuje hrozba realizace rozsáhlého investičního záměru 
v  lokalitě bývalého JZD za obchodním centrem UNIHOBBY, což by 
znemožnilo realizaci obchvatu Bystrce-Zámostí a Kníniček.
Nedošlo ani k naplnění slibu z doby před cca 6–7 lety, že bude zpro-
vozněno parkoviště pro ZOO (včetně parkoviště pro zájezdové  
autobusy) u Čtyřlístku. Plocha parkoviště je v  platném územním 
plánu. Na bráně zde však jen smutně visí zámek. 
Městská část dělá vše pro to, aby se věci řešily. Před několika lety  
jsme nechali vypracovat architektonickou studii pro celou oblast  
mezi ulicemi Rekreační, Ondrova, Dolní Louky a řekou Svratkou pro 
vznik vhodné odpočinkové / sportovní zóny a vybudování občan- 
ského vybavení včetně nové mateřské školky. Město Brno nám do 
vybrané plochy zasunulo svůj záměr FENIX a školku nám „vrazilo“ 
těsně k budově parkoviště pro ZOO, na jehož střeše (2. NP) by parko-
valy autobusy, takže na naše děti by přímo foukaly výfuky z tohoto  
„autobusového nádraží“. Naštěstí propagátoři FENIXu zjistili, že zde 
jim pšenka nepokvete a tak by se snad mohl záměr mateřské školky 

Plocha určená k vybagrování je označena žlutě. Na straně Kníniček se 
jedná o pás široký téměř 40 m, ploše cca 1,5 hektaru a hloubce cca 2 m. 
Nepochybuji, že si čtenář položí otázku, na co je třeba zadržovat vodu 
k ochraně Brna doslova pár metrů od zásadního vodohospodář-
ského regulačního prvku, kterým je hráz brněnské přehrady. 
Vybagrovaní plochy je z hlediska dopadu na Kníničky nepochybně 
devastující, přitom však z pohledu objemu zadržené povodňové vody 
oproti ploše vzdutí brněnské přehrady by to mělo vliv naprosto za-
nedbatelný. Při povodňové vlně stoleté vody by voda zaplavující 
vybagrovaný objem odpovídala necelým dvěma minutám kulmi-
nujícího průtoku. Současně při uvážení, že dle Wikipedie stálé na-
držení brněnské přehrady dosahuje 7,6 milionů m³ a zásobní prostor 
pak 10,8 milionů m³, přičemž zatopená plocha brněnskou přehradou 
je 259 hektarů, pak objem vody zadržené v devastované ploše Kníni-
ček odpovídá zhruba jednomu centimetru navýšení hladiny 
v přehradě. Takto pojaté dílčí opatření pro protipovodňové ochrany 
města Brna se tedy nejeví ani jako zásadní pro město Brno jako celek 
a jistě existují jiná vhodnější opatření. Navíc pokud dojde ke stoleté 
vodě, pak je to jev, který nebude trvat několik málo minut, ale mnoho 
hodin, a jako celek typicky bude v řádu dní.
Je naprosto šokující, že někoho vůbec napadla tato úřady deklarova-
ná „přírodě blízká“, opravuji „přírodu a krajinu devastující“, bagrová-
ní navrhnout. 
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Ke zcela konkrétní námitce v dané věci podané městskou částí k ná-
vrhu územního plánu města Brna bylo městem reagováno, že pře-
hrada může funkci regulačního prvku plnit jen v omezené míře a bylo 
odkázáno na studii o nemožnosti zvyšovat hráz přehrady. Tato od-
pověď města je na první pohled nepřijatelná. Městská část zvýšení 
přehradní hráze nepožadovala a kvůli jednomu centimetru rozdílu 
v  hladině vody v  přehradě by to jistě nebylo nutné. Ať je situace 
s  povodňovou vlnou jakkoliv technicky složitá, měly být zváženy 
varianty řešení protipovodňových opatření a uvážena komplexní 
regulace na celém toku Svratky, tedy i vztah brněnské a vírské pře-
hrady a takto by se jistě regulace ne pro jeden centimetr výšky hla-
diny, ale pro výrazně větší změny dala zrealizovat.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA
Za několik málo měsíců se každého občana města Brna přímo či ne-
přímo dotkne více než deset let připravovaný dokument, který zá-
sadním způsobem určí urbanistické a architektonické směřování 
celého Brna v následujících letech, možná desítkách let. Město Brno 
totiž chystá nový územní plán, který vymezí nové zastavitelné plochy, 
v některých plochách změní budoucí využití, vymezí nové dopravní 
koridory či nové plochy veřejné zeleně. Zpracováním tohoto důleži-
tého dokumentu pověřilo vedení města Brna Kancelář architekta 
města Brna. 
Městská část Brno-Kníničky naivně očekávala, že když dostala mandát 
ke zpracování městská organizace, bude bedlivě naslouchat pro- 
blémům a požadavkům všech městských části a po jejich koordi- 
novaném zhodnocení se je bude snažit zapracovat do výsledného 
návrhu. Bohužel nastal pravý opak. Kancelář architekta města Brna 
v průběhu zpracování územního plánu ani jednou nekontaktovala 
žádného zástupce městské části Brno-Kníničky a precizně do posled-
ní chvíle tajila návrh územního plánu. Zděšení, které se při zveřejně-
ní územního plánu objevilo ve tvářích zástupců městských částí, 
pracovníků stavebních úřadů i běžných občanů, neznalo mezí. Pra-
covníci Kanceláře architekta města Brna pojali zpracování územního 
plánu jako svou sólo jízdu, nicméně zapomněli, že zadavatelem 
územního plánu je město Brno, které se skládá z jednotlivých měst-
ských částí. Takřka všechny městské části byly podvedeny, když jejich 
připomínky nebyly v průběhu několika veřejných projednání zapra-
covány do finálního řešení územního plánu. To se samozřejmě týká  
i městské části Brno-Kníničky, která apelovala hlavně na trasování 
rychlostní komunikace, na snížení výškové úrovně staveb a raciona-
lizaci povolování staveb v okolí Brněnské přehrady.
Zástupci Kanceláře architekta města Brna se ani neobtěžovali racio-
nálně odůvodnit nezapracování připomínek městských částí. Takřka 
všechny připomínky byli odůvodněny s odkazem na velkou odbor- 
nost pracovníků Kanceláře architekta města Brna a neodbornost 
podatelů z  řad městských částí. Snad nikdy nebylo projednávání 
nového územního plánu zatíženo takovou mírou arogance.
Výsměch městským částem přímo do očí jejich zástupců byl koruno-
ván ve středu, 2. února, kdy během tohoto jednoho dne proběhlo na 
Radě města Brna tzv. „dohodovací řízení“ se zástupci všech 29 měst-
ských částí o nesouhlasných připomínkách k územnímu plánu, při-
čemž na každou městkou část byl vyčleněn pevně stanovený časový 
limit 15 min. Tento časový úsek byl jediným jednáním, kdy mohly 
městské části reagovat na návrh nového územního plánu. Na tomto 
jednání jsem předala zástupcům města Brna alespoň dokument,  

Pokud se vrátíme k architektonické studii zadané městskou částí pro 
oblast mezi ulicemi Rekreační, Ondrova, Dolní Louky a řekou Svratkou, 
bylo zde na protipovodňové ochrany pro Kníničky myšleno, a to jako 
na skutečná „přírodě blízká opatření“. Stávající vzrostlá alej i pro-
menáda s lavičkami by zůstala nedotčena, stejně by byl ochráněn 
stávající břeh řeky Svratky i se zde žijícími chráněnými živočichy.  
Za dnešními lavičkami by pouze byl vybudován drobný krajinný prvek, 
zatravněný nízký val, cca do výše opěradel laviček, a těsně u hranice 
obytných domů a bývalého areálu byl druhý val nebo nízká zídka o 
výši několika decimetrů. Tímto rozdělením ochrany do dvou „stupňů“ 
by byly Kníničky plně ochráněny, náklady by byly minimální a místo 
škody v území by se jednalo o opatření plně zapadající do krajiny.
Kníničky jsou náš domov a ten si musíme chránit. 

Doc. Petr Firbas, předseda komise dopravní  
a územního plánování MČ Kníničky

ve kterém městská část Brno-Kníničky zásadně zpochybnila postup 
pořizování a projednávání nového územního plánu města Brna.
V rámci neoficiální schůzky s radním, který má nový územní plán na 
starost, RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., se zástupci městské části 
Brno-Kníničky dotázali, z jakého důvodu nebyla v průběhu zpraco-
vání městská část oslovena v  rámci výrobního výboru, při kterém 
mohli být všechny problémy a návrhy průběžně konzultovány  
a kompromisně řešeny. Odpověď zněla: „z časových důvodů to ne-
bylo možné.“ Tato odpověď podtrhla absurdnost způsobu projedná-
ní, neboť Kancelář architekta města Brna se územnímu plánování 
věnuje minimálně od roku 2015, přičemž za svou existenci zcela ne-
úměrně personálně nabobtnala. Personálně posílená tedy měla min. 
6 let na to, aby se její zástupci se zástupci městské části setkali, navíc 
v  situaci, kdy na pořízení kvalitního územního plánu máme ještě 
dalších 7 let. Proč tak spěchají, zůstává tedy záhadou, i když vlastně 
ne, na podzim jsou volby. 
Neubráním se konstatování, že nový územní plán není koncipován 
pro kvalitní život běžných občanů, zato pro potřeby developerů  
a větších stavebníků je více než velkorysý. To vše navíc za situace,  
kdy připomínky a argumenty městských části byly zcela ignorovány 
a přehlíženy. 
Nespokojenost městské části Brno-Kníničky není ojedinělá, ba naopak 
nespokojenost je vidět napříč celým Brnem. I z tohoto důvodu boj 
proti svévoli Kanceláře architekta měst Brna a zástupců města Brna 
nevzdáváme a společně s dalšími starosty jsme sepsali dopis primá-
torce města Brna, ve kterém vyjadřujeme obavu o udržitelný rozvoj 
města Brna a upozorňujeme na negativní důsledky možného za- 
hušťování zástavby v  zastavěných i nezastavěných částech města. 
Z tohoto důvodu požadujeme po městě Brně zpracování nezávislé, 
objektivní expertízy návrhu nového Územního plánu města Brna. 
Naším hlavním cílem je zachování kvality života a bydlení pro naše 
občany. Pokud i přes tak zásadní kritiku městských části nepřihlédnou 
zástupci města Brna k připomínkám městských části, budeme nuce-
ni udělat všechno proto, aby nový územní plán nenabyl účinnosti  
a byl znovu a řádně projednán se všemi městskými částmi.
Jsem přesvědčena, že by město Brno, které je tvořeno městskými 
částmi, mělo více naslouchat městským částem a zohledňovat jejich 
návrhy, neboť jsou to právě městské části, které znají svá území 
nejlépe, znají své problémy, a dokáží tak nalézt podstatně lepší řeše-
ní než „velká radnice“ umístěná ve středu města, která primárně řeší 
problémy na úrovni Brna jako celku. 

Lenka Ištvanová, starostka
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Jsem moc ráda, že letošní Tříkrálová sbírka mohla proběhnout tak, 
jak jsme zvyklí. Koledníci chodili od domu k domu, zazpívali, popřáli 
do Nového roku. Pro některé z vás to jistě bylo vítané zpestření po 
dlouhé době strávené v nedobrovolné domácí izolaci. 
Oboustranně jsme při tom zažili spoustu milých setkání, bylo znát, že 
nás vidíte rádi. Děkuji vám za vaši štědrost při přispívání do kasiček  
a taky za to, že s nějakou malou dobrůtkou myslíte i na koledníky. 

V Kníničkách bylo letos darováno 37 760 Kč
V celém Brně pak výtěžek činil 3 076 422 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Přes nejistou dobu se nám podařilo uskutečnit ně-
kolik úspěšných akcí. V lednu a v březnu jsme byly 
na přednášce Aleše Svobody Legendy a tajemství 
brněnského podsvětí v bystrckém centru a už se 
těšíme na pokračování v květnu. V únoru nás navští-
vila paní knihovnice Libuše Pelánová, aby nás sezná-
mila s tvorbou a životem básníka Jana Skácela, který 
se před 100 lety narodil. Ještě se chystáme na vý- 
stavu o básníkovi „ A náhle jsme tu navěky“, která je 
v Ditrichsteinském paláci. Spolu s centrem Botanka 
jsme vyrazily přes nepříznivé počasí na prohlídku 
Uherského Hradiště. Počasí nám přálo při návštěvě 
nádherné výstavy Kamelie a slavnosti života v rájec-
kém zámku. V březnu nás čekají ještě dva koncerty. 
V Mahenově divadle Žalman 75 a bystrckém centru 
kapela Fešáci. V dubnu oslavíme kulaté narozeniny 
paní Marty Ugwitzové a v květnu se těšíme na před-
nášku paní Jiřiny Hockeové o Pompejích. 
Jak se oteplí znovu se projedeme po naší přehradě.
Důležitá informace: Stále se scházíme vždy první 
středu v měsíci v 10 hodin v „krčku“.

Danuše Dundáčková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Záměry využití výtěžku Tříkrálové sbírky v Brně v roce 2022 jsou např.:
– náklady spojené s rekonstrukcí a následně pořízení vybavení chrá-
něného bydlení sv. Michala kde žijí lidé s  mentálním postižením  
a autismem
– příprava projektu rekonstrukce Domova pokojného stáří Kamenná
– a další
více informací lze najít na www.dchb.charita.cz
Děkuji všem dětem, které se letošní sbírky zúčastnily. Těm, které 
chodí opakovaně, a hlavně těm, které letos vyrazily poprvé. Věřím,  
že jsme se neviděli naposledy. Pokud byste se chtěli přidat, jak děti, 
tak dospělí, budeme moc rádi, když naše řady rozšíříte. Kontakt: 
stankova.marketa@volny.cz

Markéta Staňková

AHOJ HOLKY A KLUCI ! 
SOPKa, z.s. pro Vás v termínu 14.–21. 8. 2022 
opět pořádá Letní dětský tábor – Dračí vršek 
– letos na téma Rychlé šípy.
Tábor proběhne poblíž Humpolce – v prostře-
dí krásných lesů a nedalekého rybníka zažijete 
spoustu dobrodružství, her, soutěží a zábavy. 
Každý den si užijeme společný táborový oheň 
s písničkami.
Ubytováni budete po dvou ve stanech s pod-
sadami. Zkušení kuchaři Vám připraví 5x denně 
chutnou a pestrou stravu. 
Účastnický poplatek činí 2.200 Kč. Na tábor 
přispívá SOPKa, z.s. a MČ Brno-Kníničky. 
O zajímavý program se budou starat vedoucí 
s mnoholetými zkušenostmi z dětských táborů.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme 
na adrese https://tabordracivrsek.webnode.
cz/Najdete nás i na Facebooku. 

Těší se na Vás kolektiv vedoucích tábora

http://www.dchb.
mailto:stankova.marketa@volny.cz
https://tabordracivrsek.webnode.cz/
https://tabordracivrsek.webnode.cz/
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, 
POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE 
V únoru jsme si připomenuli 100. vý-
ročí narození významného brněnské-
ho básníka, spisovatele, překladatele 
a redaktora Jana Skácela. 
Narodil se 7. února 1922 ve Vnorovech  
u Strážnice. Pocházel z učitelské rodiny, 
jeho otec Emil Skácel byl literárně i vý-
tvarně nadaný. Bratr Jana, Petr Skácel byl 
malíř a výtvarný pedagog. 
Dětství prožil v Poštorné a Břeclavi, kde začal studovat gymnázium, 
později přešel na reálné gymnázium v Brně-Králově Poli. Po maturi- 
tě pracoval jako uvaděč v kině Moderna, v roce 1942 byl totálně na-
sazen, pracoval jako dělník na stavbách silnic a tunelů v Rakousku.  
Po válce začal studovat češtinu a ruštinu na FF, školu však nedokončil. 
Jeho přítel Oldřich Mikulášek jej roku 1948 přivedl do kulturní rub- 
riky Rovnosti, kde byl redaktorem. V roce 1952 musel odejít a pracoval 
ve strojírenských závodech v Brně. Od roku 1953 působil v redakci 
literárně-dramatického odd. Brněnského rozhlasu. V letech 1963–1969 
byl šéfredaktorem časopisu Host do domu. Od 70. let, po zániku 
Hosta, se věnoval pouze literatuře. V počátcích tzv. normalizace  
mohl Jan Skácel publikovat jen v samizdatu. Od roku 1981 začala jeho 
díla opět vycházet i doma. Skácel zemřel 7. listopadu 1989 ve věku  
67 let. 
K jeho nejznámějším dílům patří básnické sbírky Smuténka, Metlič- 
ky, Kdo pije potmě víno, A znovu láska. Z prózy Jedenáctý bílý kůň, 
Třináctý černý kůň. Věnoval se i tvorbě pro děti, oblíbené jsou zejmé-
na Jak šel brousek na vandr, Pohádka o velkém samovaru.
Janu Skáceloví byla věnovaná beseda v Klubu seniorů 2. 2. 2022. 

Libuše Pelánová, knihovnice

ZÁPIS DO MŠ STUDÁNKA 
Vydávání žádostí:
• žádost do MŠ si rodiče mohou vygenerovat od 1.–29. 4. 2022 na 

www.zapisdoms.brno.cz
• nebo na OŠ MMB v úřední dny - pondělí a středy 8.00–17.00 hodin
• případně přímo v MŠ Studánka ve středu 20. 4. od 15.30–16.30 hod.
Přijímání žádostí v MŠ Studánka:
2. a 3. května v době od 8.00–11.30 hodin a od 16.00–17.00 hodin
Rodiče si k zápisu přinesou: 
• žádost potvrzenou dětskou lékařkou (předškoláci nemusí mít očko- 

vání)
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého 

bydliště zákonných zástupců
• v případě cizinců je potřeba předložit doklad o přechodném po-

bytu dítěte
Vyhodnocení žádostí:
Výběrové řízení probíhá elektronicky podle předem daných kritérií.
Mezi nejdůležitější kritéria patří:
• trvalé bydliště dítěte
• věk dítěte
• případně sourozenec v MŠ, který bude MŠ také navštěvovat
Informace o přijetí / nepřijetí, můžete očekávat od 17. 5. 2022
Pro nový školní rok 2022/2023 bude mít MŠ Studánka k dispozici asi 
17 volných míst.
Den otevřených dveří pro ty, kteří naši MŠ neznají bude ve středu  
20. 4. od 10.30 do 11.30 hod. a to pouze v případě, že bude příznivá 
covidová situace. Sledujte proto www.stránky: www.msstudanka.cz.
Jakékoliv dotazy k zápisům do MŠ napište: ms-studanka@volny.cz.
Na nové děti i rodiče se těší celý studánkový kolektiv MŠ. 

Jana Zrostová, ředitelka MŠ 
             
                       

GALERIE SPORTU I PRO VEŘEJNOST
Od poloviny března bude Galerie sportu města Brna v Městských 
halách Vodova otevřena i pro širokou veřejnost. Zájemce se  
v 50 minutové komentované výstavě dozví spoustu zajímavos-
tí o dávné i současné historii sportu města Brna. Na výstavu  
je nutná rezervace na ticbrno.cz. Vstup je zdarma. Termíny 
prohlídek: 14. a 28. 3., 11. a 25. 4. 2022, vždy v 16.00 a 17.00.

Galerii sportu připravil Městský sportovní klub a prohlídky 
zajišťuje ve spolupráci se STAREZ – SPORT, a.s. Více informací 
naleznete Galerie sportu Brno – Hlavní stránka | Facebook.

JAN NOVÁK 
HUDEBNÍ 
SKLADATEL 

POZVÁNKA NA 
SLAVNOSTNÍ 
ODHALENÍ 
PAMĚTNÍ 
DESKY
Slavnostní odhalení pamětní desky hudebního skladatele Jana 
Nováka, žáka Bohuslava Martinů, přítele Rudolfa Firkušného, 
který žil a tvořil 14 let se svojí manželkou Eliškou Hanousko- 
vou-Novákovou, koncertní klavíristkou, na chatě na Brněnské 
přehradě, proběhne v sobotu 14. 5. 2022 v Parku U lva v 15 ho- 
din. Skladby Jana Nováka zazní v provedení Indigo Quartet.

Srdečně zve doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Za ÚMČ Miroslava Keprtová

http://www.zapisdoms.brno.cz
http://www.msstudanka.cz
mailto:ms-studanka@volny.cz
https://www.facebook.com/GaleriesportuBrno/
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ÚÚřřaadd  mměěssttsskkéé  ččáássttii  BBrrnnoo--KKnníínniiččkkyy  

ssii  VVááss  ddoovvoolluujjee  ppoozzvvaatt  nnaa  

DDěěttsskkéé  vveelliikkoonnooččnníí  ddííllnniiččkkyy,,  
které se uskuteční  

v sobotu 2. dubna 2022  

od 10.00 do 13.00 hod.  

(poslední vstup ve 12.00 hod.) 

Kde: tělocvična v Kníničkách 

Společně si vyrobíme velikonoční přání a 
dekorace, ozdobíme vajíčka nebo jen nasajeme 

jarní atmosféru. 

Těšíme se na setkání! 

Vstupné: 50 Kč      
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Zveme Vás pobejt 

 
Kam?          Do lesního altánu Kníničky 
Kdy?           30.4.2022 
Od kolika? Od 15 hodin 
 

Co se tam bude dít?  

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC 

 

Program: 
od 15 hod. Hry a žertovné soutěže pro děti 
od 19 hod. Hudba, zpěv, přátelské tlachání 
 

Občerstvení  
tak, jak jest zvykem v den tento:  

  

Zlatý mok chmelný čepovati se bude  
i krmě vůní lahodných, chutí vybraných 

k sehnání bude 
 

Srdečně zve SOPKa, z.s.  

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U VODNÍCH ZÁCHRANÁŘŮ
Základní informace
- pro děti 7 - 14 let
 - s ukončenou první třídou ZŠ
- turnusy od pondělí do pátku (9:00 - 17:00)
- základna na Brněnské přehradě

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

Turnusy
- 11. - 15. 07. 2022
- 18. - 22. 0- 18. - 22. 07. 2022
- 15. - 19. 08. 2022
- 22. - 26. 08. 2022

Kontakt
Vojtěch Coufal
722 588 928, tabor@vzs-brno.cz
www.letosvodniky.cz 
(p(pro přímé přesměrování použijte qr kód)

 

                                                                                                           PP  OO  ZZ  VV  ÁÁ  NN  KK  AA        
Pokud je ti víc než 6 roků, srdečně tě zveme na 
nnááccvviikkyy  dděěttíí  nnaa    MMLLAADDÉÉ  HHOODDYY  22002222..  
Nácviky budou probíhat každé úterý  
od 17.15 do 18.30 h v tělocvičně Ondrova 25. 
První nácvik bude 5. 4. 2022  
S sebou si vezmi cvičky nebo boty, ve kterých budeš 
tancovat, pití. 

              Těší se na tebe                                                                                                    
Mirka Keprtová a Martina Suchánková 

Budeme rády, když nám svůj zájem oznámíš na suchankovamartina@email.cz nebo  
                                                                            keprtovamirka@seznam.cz 

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ

Tak doufám, že se konečně 
dočkáme té krásné tradiční akce, kdy 
přivítáme naše nové spoluobčánky. 
Po dlouhých téměř třech letech plá-
nujeme Vítání občánků na sobotu  
21. 5. 2022 od 10 hodin. Chceme, aby 
se přihlásily všechny děti, které jsme 
nemohli přivítat kvůli epidemiolo- 
gické situaci, narozené od podzimu 
2019 až po jaro 2022. Přihlášky pro- 
sím posílejte i ti, kteří jste se již někdy 
hlásili. Termín pro podání přihlášek je 
10. 5. 2022.

Přeji nám všem hodně zdraví 
a krásné, klidné Velikonoce. 

Miroslava Keprtová,
místostarostka
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
            Galerie výrobků

V galerii výrobků našich rukodělných dílen pro děti zveřejňujeme některé výrobky,  
které si děti dělaly v letošní zimě. 
Děti ze školky si vyráběly hrníčky na med, tužkovníky a květináče na velikonoční dekoraci.

Dále si školkáčci i někteří školáci vyráběly vážky a větší školáci i motýly.

Radost nám přinesly i zvonkohry s kom- 
binací keramických prvků s korálky. Soustu výrobků máme ještě rozpra- 

covaných a i v plánu některé nové, se 
kterými se pochlubíme v příštím čísle.
Těšíme se s dětmi i dospělými na dal-
ší tvorbu, děkujeme všem účastníkům 
kroužků a dílen a přejeme jim krásné 
jarní dny, které také skýtají vždy 
spoustu inspirace pro další tvoření.

Zina Lišková, tel. 603 255 879, 
zina.liskova@seznam.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, 
lenka.jaskova13@seznam.cz

Pořadatelky rukodělných dílen

Školáci si dělali postavičky a skřítky na zahradu.
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V tomto pojednání bych ráda rozšířila řadu jedlých divokých rostlin, 
rostoucích ve volné přírodě. Tyto byliny jsou velmi významným 
zdrojem vitamínů a minerálních prvků, léčivých látek, s  mnohem 
menším znečištěním, než pěstované a šlechtěné rostliny. 
Tyto byliny se dají využívat bohatě v kuchyni, a kromě toho i ve formě 
léčivých čajů, tinktur, mastí atd.

Všichni jistě znají drobnou bylinu, rostoucí podél cest, s malými srd-
covitými penízky kolem lodyhy a přízemní růžicí listů, s názvem ko-
koška pastuší tobolka. Jako děti jsme zobali tyto křupavé penízky.
Používají se listy a mladé plody. Mladé listové růžice před rozkvětem 
se používají na saláty, zeleninová jídla, zapečené pokrmy, krémové 
polévky nebo do tvarohu. Sušené listy, ale i semena, mohou sloužit 
jako hořčičné koření i jako náhražka pepře. Také kořeny se dají pou-
žít. Vyrývají se před rozkvětem, chutnají trochu po zázvoru.
Bylina napomáhá krevní srážlivosti, je tedy třeba ji užívat s mírou. 
Pomáhá zastavovat krvácení, a to zevní i vnitřní, od krvácení z nosu, 
přes krvácení žaludeční, střevní, menstruační, hemoroidy, po krvá-

cení plic. Pomáhá i při led-
vinových kaméncích nebo 
písku i při písku v močovém 
měchýři. Ovlivňuje žalu-
deční činnost, odvodňuje  
a harmonizuje krevní oběh 
– je vhodná při vysokém  
i nízkém krevním tlaku. Je 
rovněž důležitým pomoc-
níkem při svalových one-
mocněních. Pomáhá při 
následné léčbě ochrnutých 
tělesných partií po mrtvi- 
ci, při roztroušené skleró- 
ze, po infarktu a při atrofii 
svalů. Pomáhá i při klimak-
teriu a při porodu, zvyšuje 
stahy děložních svalů.

kokoška pastuší tobolka

Další divokou jedlou rostlinou je jitrocel větší. Tento druh jitro- 
cele, rostoucího podél cest, má široké vejčité listy, vyrůstající v pří-
zemní růžici. Léčivé účinky jitrocele většího jsou podobné jako u jit-
rocele kopinatého, o kterém 
jsem psala v jednom z předcho-
zích pojednání.
Mladé listy se sbírají před od- 
květem a používají se na saláty, 
polévky a jako zelenina. Dají se 
i usmažit v těstíčku na výborné 
chipsy.
Čerstvá šťáva z listů se používá 
na hmyzí štípnutí ke zmírnění 
svědění. 

jitrocel větší

Další hojně rostoucí bylinou, která je velmi dobře využitelná v kuchy-
ni, je mleč rolní. Jeho ekvivalentem je mleč zelinný a mleč drsný. 
Jedná se o vyšší jednoleté byliny se zubatými listy a žlutými květy. 
Rozdíl mezi druhy je v umístění a zubatosti listů. 

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
DALŠÍ DIVOKÉ ROSTLINY K JÍDLU

mleč rolní  mleč drsný

Listy, výhonky, poupata i stonky se velmi dobře hodí do zeleninových 
jídel, nákypů, slaných koláčů, polévek i salátů. Mladé listy chutna- 
jí zasyrova jemně a nasládle, je třeba z nich odstřihnout špičaté ost-
ny na okrajích. Starší listy je lepší uvařit nebo udusit. I mladá lůžka 
květů chutnají výborně.
Mleč funguje jako relaxant a mírné sedativum, působí proti úzkostem, 
bolestem hlavy a posiluje nervový systém. Podporuje trávení, činnost 
jater a má protizánětlivé a bolest tišící účinky. Rostlina se používá 
v tradiční čínské medicíně.

Bylina, kterou asi všichni známe jako často vysévanou pícninu pro 
dobytek, je vojtěška setá. Málokdo však ví, že tato bylina je využi-
telná i v  naší kuchyni. Jedná se o vyšší, jetelu podobnou rostlinu  
s fialovými květy. Používají se květy a mladé listy, také naklíčená 
semena. Jejich využití je široké v zeleninové kuchyni i do polévek, 
ale mohou být například přidány i do zeleninového nebo ovocného 
salátu, míchaných vajíček, omelety, jogurtu, pomazánky, nebo je 
můžeme smažit na horkém tuku 
a přidat do rýže, brambor atd. 
Nejlepší jsou syrové klíčky, dají 
se mimo jiné i jen tak nasypat 
na chleba nebo do sendviče.
Bylina je bohatá na obsah kva- 
litních bílkovin (v klíčcích je až  
40 % bílkovin), díky svému slo- 
žení rostlina podporuje jejich 
vstřebávání v organismu, dále 
obsah vitamínů (hlavně vitamín 

 vojtěška setá

mleč zelinný
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JE TU 6. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO 
ROZPOČTU DÁME NA VÁS!
Již šestým rokem je spuštěn participativní rozpočet Dáme na 
vás. Brňané tak mohou do 15. května podávat své nápady na 
zlepšení svého okolí. Letošní novinkou je zvýšená maximální 
částka na jeden podaný projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun! 
Město pro tento rok vyčlenilo ze svého rozpočtu celkovou částku  
35 milionů korun, která půjde na vaše nápady. Podat nápad můžete 
bez ohledu na to, zda máte ve městě trvalé bydliště či nikoliv. Projek-
ty mohou být zaměřeny na různé oblasti od sportu, zdraví, přes ro-
diny s dětmi, seniory až po kulturu či dopravu. Nápady mohou být 
investičního charakteru, tedy například postavení nového hřiště, 
pumptracku či cyklostezky, nebo se může jednat o tzv. měkký projekt, 
kdy jsou z participativního rozpočtu hrazeny různé programy. Pří- 
kladem mohou být taneční lekce, kulturní zážitky, asistenční služby 
a mnohé další. Mezi tyto měkké projekty se řadí i právě realizované 
projekty Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě či Onkologicky léče-
né děti v Brně.  
Své nápady můžete přihlašovat na stránkách www.damenavas. 
brno.cz, v případě potíží také osobně na Odboru participace Magis-
trátu města Brna na ulici Husova 12. Podávat projekty je možné do 
15. května, ale čím dříve jej podáte, tím dříve může začít sbírat pod-
poru veřejnosti. Právě projekty, které do 31. května získají podpo- 
ru veřejnosti v podobě 300 „líbí se mi” na webových stránkách nebo 
50 podpisů na podpisovém archu, budou posuzovány z hlediska jejich 
realizovatelnosti příslušnými odbory a městskými částmi a mají  
šanci postoupit do listopadového finálového hlasování. Vzhledem  
k celkové poskytnuté částce pro letošní rok a částce 5 milionů na jeden 
projekt je jisté, že se minimálně 7 projektů bude realizovat. 
Nyní je čas, kdy můžete podávat své nápady.    
Chyťte se příležitosti a změňte Brno!  

Ing. Linda Seitlerová
Dáme na vás 

damenavas@brno.cz

PORADCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ 
MOHOU NYNÍ PŘIJET AŽ ZA VÁMI
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem 
trestných činů, pozůstalým i svědkům trestných činů. A od loňského 
roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky  
tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z  Brna 
vyjet za klienty i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněn-
skou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samo-
zřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebyd-
lí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné 
na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši 
bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této 
situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psy-
chologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravské-
ho kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na 
zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, 
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Po- 
radci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou kon-
krétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. 
Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se 
s  právníkem a psychologem může klient prakticky na jakémkoli 
místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby kon-
zultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou 
adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí 
jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice 
bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne kon-
krétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není 
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, 
tzn. čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále 
může klient i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě 
je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz

A, B2, B12, C, D, E a K), minerálních látek (zejména vápníku, hořčíku, 
manganu, zinku, železa, sodíku, fosforu, draslíku a křemíku) a enzymů, 
obsahuje 8 esenciálních aminokyselin, a podporuje trávení cukrů. 
Tato bylina se hojně využívá v  tradiční čínské a indické medicíně.  
Je jedním z nejlepších protirevmatických prostředků, zlepšuje me-
tabolismus a celkově zkvalitňuje trávicí proces, působí příznivě  
na složení střevní mikroflóry, pomáhá při nechutenství, nadýmání 
nebo žaludečních vředech. Pomáhá při překyselení organismu  
a detoxikaci orgánů, ledvin a jater, ulevuje při potížích s močovým 
měchýřem a močovými cestami i při potížích s prostatou, posiluje 
činnost srdce a je prospěšná pro kardiovaskulární systém, podpo- 
ruje krevní oběh. Působí protizánětlivě, má dezinfekční, antiseptické 
a protiplísňové účinky, posiluje imunitu a fyzickou sílu, mírní bolesti 
kloubů, pomáhá při léčbě artritidy, podporuje růst kostní tkáně, 
snižuje hladinu kyseliny močové při dně, harmonizuje hladinu cukru 
a cholesterolu v  krvi, zmírňuje ženské potíže, podporuje tvorbu 
mateřského mléka, má schopnost snižovat horečku. Zpomaluje 
proces stárnutí a zlepšuje spánek.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ RECEPTY:

Pasta z mleče
Listy opereme a utřeme s olejem, solí a pepřem. Vzniklá pasta vhod-
ně doplní jakýkoliv pokrm z kořenové zeleniny, ale nejlepší je k bram-
borám „na loupačku“.

Naklíčená semínka vojtěšky
Můžeme klíčit v klíčící nádobě, ale i jen tak ve sklenici. Semena večer 
opláchneme, zalijeme vlažnou vodou a necháme přes noc stát. Ráno 
opět propláchneme, necháme okapat a vložíme do sklenice, kterou 
nezavíráme, pouze přikryjeme plátnem a necháme na teplém, tma-
vším místě 3 dny stát. Každý den opět propláchneme a vrátíme 
okapané zpět. Po třech dnech se začnou tvořit klíčky, sklenici vyne-
seme ještě jeden den na sluníčko, aby se trochu zazelenaly a už 
můžeme konzumovat.
Přeji všem krásné jarní dny s bohatým využitím mnohosti květů a jar- 
ních lístků pro gurmánské účely.

Zina Lišková

http://www.bkb.cz
mailto:bkb.brno@bkb.cz
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Namísto 1525 Kč tak lidé mají možnost zaplatit 825 Kč. Do akce Jaro 
bez dluhů s DPMB budou zahrnuty pohledávky, které jsou vymáhá-
ny mimosoudně, a u kterých: 
• nebylo zahájeno soudní řízení 
• nebylo rozhodnuto soudem 
• nebylo zahájeno exekuční řízení 
• u kterých neprobíhá insolvenční řízení.

Jak na to?
Dlužník, který bude chtít využít akce Jaro bez dluhů s DPMB musí svůj 
záměr oznámit písemně nebo emailem DPMB, a. s. (pokuty@dpmb.
cz) nebo přímo smluvní advokátní kanceláři (dpmb@advokati.pro).
Zároveň musí nejpozději do 20. 6. 2022 uhradit sníženou sazbu při-
rážky k jízdnému + jízdné. Za datum úhrady je považován den, kdy 
je daná částka připsána na účet DPMB, a. s., nebo na účtu smluvní 
advokátní kanceláři.  
Na pohledávky zahrnuté do Jaro bez dluhů u DPMB nelze uzavřít 
splátkový kalendář.
Podrobné informace získáte na telefonním čísle 543 174 541, nebo na 
pracovišti Tarifního kontaktního centra na Novobranské 18, 2. patro, 
po–pá 7.00–17.00 hodin.
Na pohledávky zahrnuté do akce Jaro bez dluhů s DPMB nelze 
uzavřít splátkový kalendář, dluh je nutné splatit jednorázově.
Jedná se o samostatnou akci DPMB, a. s., která je určena pro dlužníky, 
jejichž dluh vznikl neuhrazením přirážky k  jízdnému za jízdu bez 
platného jízdního dokladu.

Kontakt: Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a.s.
htomastikova@dpmb.cz, 603 587 015

Dopravní podnik města navazuje na akci Milostivé léto a  spouští 
vlastní počin – Jaro bez dluhů s  DPMB. Cílem je oslovit dlužníky, 
kteří nesplňovali podmínky pro využití Milostivého léta. Týká se 
30tisíc lidí, kteří dopravci na pokutách nezaplatili 200 milión korun. 
Díky nové akci mohou dlužníci uhradit jen 825 Kč za jednu pokutu, 
zbývající část jim dopravní podnik odpustí.
„Nejen v Brně, ale napříč republikou neměla akce Milostivé léto takovou 
odezvu, jakou jsme očekávali. Dopravní podnik města Brna proto připra-
vil její pokračování zaměřené na dlužníky, na které se nevztahovalo Mi-
lostivé léto. Jedná se o daleko větší skupinu lidí, u kterých nebylo zaháje-
no soudní, exekuční ani insolvenční řízení. Dopravnímu podniku dluží 
v souhrnu 200 miliónů korun. Akce Jaro bez dluhů jim pomůže zbavit se 
závazků a rizika, že by v budoucnu jejich dluhy rostly a byly vymáhány 
exekučně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
DPMB eviduje 150 tisíc pohledávek za jízdu bez platného jízdního 
dokladu, na které se  akce Milostivé léto nevztahovala. „Jedná se  
o nesplacené pokuty osob, které mají bydliště na úřední adrese, které 
v  době vzniku pohledávky nedovršily 18 let a osoby a u kterých jsou 
vzhledem k množství soudně a exekučně vymáhaných pohledávek dal-
ší dluhy vymáhány mimosoudně,“ vysvětlil generální ředitel Doprav-
ního podniku města Brna Miloš Havránek.
Celkově se jedná o 30 tisíc lidí. Některé pokuty jsou staré i 25 let. Do-
pravní podnik dá této skupině lidí příležitost se dluhů zbavit. „Pokud 
by například někdo z dlužníků chtěl žádat o obecní byt nebo z  jiného 
důvodu potřeboval potvrzení o bezdlužnosti, nemůžeme mu jej vystavit. 
Pohledávka by tak pro něj byla překážkou k získání bytu nebo práce,“ 
dodal Havránek. 
Pokud od 20. března do 20. června 2022 zájemci uhradí sníženou 
přirážku k  jízdnému a jízdné, zbývající část mu dopravce odpustí. 

BRNĚNSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK NABÍZÍ LIDEM DALŠÍ MOŽNOST, JAK SE ZBAVIT 
NEZAPLACENÝCH POKUT. PŘIPRAVIL VLASTNÍ AKCI JARO BEZ DLUHŮ S DPMB

Oslavme Den Země po covidové pauze zase 
společně! V sobotu 23. dubna se na Kraví hoře 
v Brně podíváme na zoubek jedné z palčivých 
otázek současnosti – změně klimatu. A že je to 
moc široké téma? Že s tím sami nic nezmůže- 
me? Chmury pryč! Pojďte se na konkrétních 
příkladech přesvědčit, jak to s tím klimatem 
vlastně je, co jsou mýty a co tvrdá fakta, a čím 
může každý z nás přispět, aby klima bylo prima. 
Na změnu klimatu se podíváme z různých úhlů běžného života. Děti 
i dospělé čeká přes 20 stanovišť, kde se dozví podrobnosti nejen  
o vlastní uhlíkové stopě, ale třeba i o tom, jak náročná je móda, proč 
pálit biouhel, jak šetřit planetu drobnými změnami v domácnosti  
i v práci, čím pomoci stromům ve městě a proč to všechno má smysl 
nevzdávat. 
Návštěvníci na vlastní kůži vyzkouší i možnosti ekologického cesto-
vání a stravování. „Děti si budou moci uplácat a opéct nízkouhlíkové kar-
banátky. Budeme mít s sebou také solární vařič, na kterém budeme celý 
den vařit jednu nekonečnou polévku. U toho se lidé dozví víc o uhlíkové 
stopě použitých ingrediencí, zátěži potravin na planetu a další hlubší 
souvislosti,“ láká Veronika Šromová z Lipky.

Do akce se zapojí i na 20 spřátelených organizací. 
Třeba VIDA! science centrum přiblíží fungování al-
ternativních zdrojů elektřiny. „Na několika modelech 
návštěvníci vyzkouší, jak funguje větrná nebo solární 
elektrárna. Pokusí se zapojit generátory tak, aby roz-
jely autíčko, nebo propojit solární panely a dostat  
z nich co největší napětí,“ říká Šimon Benda z VIDY. Na 
stanovišti brněnské zoo se návštěvníci naučí porov-
nat uhlíkovou stopu dopravních prostředků a zvolit 

nejvhodnější způsob dopravy pro svou dovolenou či cesty do práce.
Chybět nebudou ani divadelní představení, stand-up komici a koncer-
ty nebo vyhodnocení soutěže Připrav Brno. Těšit se můžete i na před- 
nášky na Hvězdárně, ekotrh a k přírodě i zdraví šetrné občerstvení – 
pomůže, když si přinesete vlastní nádobí. Specialitou letošního ročníku 
bude klimatický strom, na který bude moct každý napsat svůj klima-
tický závazek nebo přání, poprvé taky swapneme oblečení na výměn-
ném blešáku. Podrobnosti najdete na webu: www.lipka.cz/denzeme.

Zuzana Slámová, Lipka

DEN ZEMĚ SE VRACÍ K LIDEM! V HLAVNÍ ROLI KLIMA

mailto:pokuty@dpmb.cz
mailto:pokuty@dpmb.cz
mailto:dpmb@advokati.pro
mailto:htomastikova@dpmb.cz
http://www.lipka.cz/denzeme
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