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VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
léto nám pomalu končí, příroda nám ukazuje, co se jí podařilo za 
poslední půlrok vytvořit a my ještě prosebně vzhlížíme k nebi, aby  
to krásné počasí ještě nějaký ten týden vydrželo. Máme za sebou  
i dva měsíce léta a prázdnin, kdy jsme všichni nabírali síly, abychom 
se teď, na začátku podzimních měsíců a zimy znovu v plné síle pusti-
li do práce. 
Jak jsme vás informovali v minulých číslech Zpravodaje, společnost 
EG.D, a.s. (dříve E.ON Česká republika, s.r.o.) zahájila přípravu pře- 
kládky rozvodů elektrické sítě ze sloupů do země a zastupitelstvo  
MČ Brno-Kníničky zadalo firmě Enlytech s.r.o. vypracování projektu 
výstavby optické metropolitní telekomunikační sítě (městský inter-
net a televize). Vybudováním této sítě získají občané možnost při-
pojení kvalitního vysokorychlostního internetu, televize a dalších. 
Celá akce měla začít v  srpnu 2021. Bohužel, zasáhla vyšší moc... 
Tornádo, které se v červnu přehnalo přes několik obcí Jižní Moravy, 
neovlivnilo životy jenom obyvatel těchto vesnic, ale mělo vliv i na 
budování metropolitní sítě a překládky rozvodů v  Kníničkách.  
Možná se zeptáte, proč, když se nám tato větrná smršť vyhnula. 
Odpověď je jednoduchá. Firmy, které měly do Kníniček dodat po-

Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. 
A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout. 

L. R. Hubbard

třebný materiál včetně nové trafostanice na ulici K Bukovinám a i ty, 
které měly celou akci provádět, veškeré lidské, materiální, časové 
zdroje přesunuly do postižených lokalit a pomáhali při odstraňová-
ní a řešení následků této přírodní katastrofy.
Není ale nutno zoufat. Zakázka nebyla zrušena, byla pouze asi o dva 
měsíce přesunuta. Už v  těchto dnech proběhla odstávka přívodu 
elektrické energie. Bylo to právě z důvodu umístění nové trafostani- 
ce na ulici K Bukovinám. Zástupci MČ obcházejí jednotlivé domác-
nosti, aby se domluvili s majiteli nemovitostí, zda budou mít zájem  
o přivedení chráničky na optický kabel až do domu. O této činnosti 
se dozvíte dále ve Zpravodaji v článku paní starostky Lenky Ištvanové, 
který Vás seznámí s tím, co, kdy a za jakých podmínek se bude kopat, 
natahovat, připojovat. Přeji nám všem pevné nervy.
Další akcí, o které jsme byli přesvědčeni, že bez problému proběhnou 
nejpozději letos na podzim, bylo zklidnění ulice Ondrova. Jak se říká: 
„Člověk míní, …” Tentokrát měnila společnost Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje. Bohužel přes dlouhodobé ujišťování, že  
akce proběhne ve 3.čtrtletí 2021 nakonec nám společnost Brněnské 
komunikace a.s. oznámila, že společnost realizující povrch vozovky, 
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což je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, plánuje svoji 
část zakázky na jaro 2022. Z toho důvodu nemá logiku realizovat 
část zakázky na podzim a poté další na jaře a tím pádem tedy spo-
lečnost Brněnské komunikace odsunula svoji část také na jaro…
Maminky i děti si jistě všimly, že na dětském hřišti na Dolních 
Loukách a nad písečňákem přibylo 10 stínících plachet, aby si 
ve výhni horkého léta mohli naši nejmenší na hřištích hrát bez 
nebezpečí úpalů nebo úžehů nebo bolavých nožek z rozpále-
ného písku. Je potěšující, že se paní starostce podařilo na tyto 
plachty vyřídit dotaci z rozpočtu Magistrátu města Brna a roz-
počtu MČ ušetřila 310 tis. Kč. A vzhledem k tomu, že výběrovým 
řízením se z této dotace podařilo ještě nějaké finance uspořit, 
požádala paní starostka o přesun těchto prostředků na poříze-
ní zastínění pro hřiště u mateřské školky.
Mnoho let se v Kníničkách mluvilo o tom, že je neudržitelné, aby 
nářadí do tělocvičny bylo umístěno v chodbě krčku před vstupem 
resp. únikovým východem z MŠ a stoly a židle, které se používa-

jí při všech kulturních akcích 
v MČ ať už přímo městskou částí 
nebo soukromými subjekty, byly 
naskládány ve sklepních prosto-
rách údržby. Konečně se poda- 
řilo tento problém vyřešit pří-
stavbou k  tělocvičně na ulici 
K Bukovinám. Vlastní sklad je již 
plně funkční. Chybí už jen finální 
úprava prostoru pod přístavbou, 
kdy na mulčovací tkaninu přidá-
me vrstvu mulče a kolem přístav-
by vysadíme okrasné keře.
Velkou radost mám z toho, že je 
hojně využíváno posezení pod 
ořechem pod Přehradní ulicí, kde 
jsme umístili lavice kolem stromu 

z  teakového dřeva. Doufám, že se jim vyhne řádění pobudů, kteří 
bohužel čas od času zavítají do naší městské části a ničí, na co přijdou. 
Někteří z vás určitě tuto skutečnost zaznamenali kolem řeky a býva- 
lé panelky, kde se nějaký pobuda vyřádil na odpadkových koších. 
Některé byly poničeny a některé pro jistotu zmizely zcela. Celou věc 
jsme nahlásili na polici a budeme doufat, že toto byl výjimečný exces 
pobudy nebydlícího v naší městské části.
Postupně se daří opravovat účelové komunikace v katastru MČ Brno- 
Kníničky. Letos jsme nechali opravit cestu vedoucí do chatové oblas-
ti Čihadla.

A co plánujeme v nejbližší době?
Během září dostanou děti ve školce nové herní a naučné prvky na 
školní zahradu a doplníme výše avizované zastínění. 
Vloni jsme začali s osazováním cibulovin v parku U kaple a v parku  
„U platanu” (mezi ul. Ondrova a novým chodníkem k fotbalovému 
hřišti DOSTA). Letos chceme pokračovat ve výsadbě jarními cibulovi-
nami kolem MŠ Studánka a u chodníku v parku „U platanu”.
Chceme začít s úpravami „Jedlé zahrady” na ulici Přehradní. MMB nám 
přislíbil pomoc při zpracování projektu jak technickou, tak finanční. 
Doufáme, že návrhy přijdou co nejdříve. 
Přeji nám všem krásný, pohodový, prosluněný podzim a šťastnou ruku 
při hlasování v parlamentních volbách 8.–9. 10. 2021. 

 Miroslava Keprtová, místostarostka
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METROPOLITNÍ SÍŤ
7. 9. 2021. Den, kdy jsme se probudili do 
krásného slunečného dne. Přesto se našlo 
něco, co nám dokázalo tento den zkompli-
kovat a pokazit. Ve spoustě kníničských 
domácností nešel elektrický proud, a tak si 
málokdo mohl krásný den zpříjemnit šál-
kem lahodného čaje nebo kávy. 
Tato odstávka elektrického proudu mohla 
být jako každá jiná, ale nebyla. Byl to výstřel 
ze startovací pistole, při kterém byla odstar-
tována rozsáhlá investiční akce spojená 
s výměnou dosluhujícího nadzemního ve-
dení elektřiny za nové podzemní vedení.  
A co se tento den vlastně stalo? Již okolo 
sedmé hodiny ranní se okolo kníničského 
úřadu shromáždila takřka dvacítka elektri-
kářů, montérů a pomocných pracovníků.  
A všichni netrpělivě vyhlíželi, ze které ulice 
přijede jeřáb. Sama jsem netušila, proč je 
potřeba tolik lidí pro instalaci nové trafo- 
stanice. Okolo deváté hodiny jsem vše  
pochopila, do Kníniček vjelo gigantické 
monstrum, které jen stěží projíždělo prázd-
nými ulicemi U Kaple, K Bukovinám a Nová. 
Skupina pracovníků společností EG.D a.s.  
a T.O.O. a.s. již měla vše připraveno, u úřadu 
se povalovaly dráty, které ještě ráno visely na okolních sloupech, 
aby mohl jeřáb přenést novou prefabrikovanou trafostanici z něko-
likanápravového návěsu na plánované místo. Takřka 2 hodiny trva-
lo, než se jeřáb podařilo „zapatkovat”. Kolem jeřábu se mezitím 
shromáždilo poměrně velké obecenstvo, mezi kterým nechyběly 
děti z naší mateřské školy. Když začal jeřáb přenášet drobnější věci 
jako střechu a betonové desky, všichni žasli. Ale většina čekala až 
na vrchol této operace, přesun samotné trafostanice. Na ni přišla 
řada až okolo jedenácté hodiny. Při napojování lan byla znát nervo-
zita jeřábníka a jeho pomocníků. Místo pro přesun trafostanice bylo 
minimální a tento fakt se brzy projevil. Všem přihlížejícím zatrnulo, 
když uslyšeli praskající sklo, které se vysypalo z okna kabiny stroj-
níka, když se trafostanice mírně zhoupla. Chybělo málo a kabina 
mohla být rozdrcena. Sám jeřábník byl otřesený, po splavu sprostých 
slov si začal vytřepávat sklo z kabiny, oblečení, vlasů, uší. Naštěstí 
vše dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, a vzápětí již seděla tra-
fostanice na připraveném základě jako kvočna na vejcích. Po odpat-
kování jeřábu se zjistilo, že tento kolos vážící s trafostanicí takřka 
160 tun po sobě zanechal stopu v podobě promáčklé dlažby jed-
noho z okolních vjezdů. Takový byl začátek rozsáhlé akce, kterou 
mohli pamětníci v kníničských ulicích naposledy zažít v 90. letech. 
A teď už k samotnému záměru.
Tato investiční akce se bude primárně dotýkat „starých” Kníniček,  
a to proto, že původní nevyhovující nadzemní vedení bude vyměně-
no za moderní podzemní vedení. V „nových” Kníničkách již bylo 
elektrické vedení budováno jako podzemní a není ho tedy nutné 
měnit. Jedná se o výměnu elektrického vedení v ulicích K Bukovinám, 
K Lesu, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Šikulova a U Památníku. 
Tato stavba bude hrazena z finančních prostředků společnosti E.GD, 
a.s. (dříve společnost E.ON Distribuce, a.s.).

Vzhledem k tomu, že kvůli této stavbě budou rozkopány takřka celé 
Kníničky, rozhodlo Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky, že této 
skutečnosti využije a nechá připoložit do výkopu pro nové elektrické 
vedení chráničky pro budoucí možné vedení optického kabelu.  
Tento kabel nabídne občanům Kníniček velmi rychlý internet a tele-
vizi. Ukázalo se však, že situace není tak růžová, jak si někteří mysleli, 
a že je ještě třeba překonat spoustu problémů. O těch bych Vás ráda 
informovala, a zároveň s tím Vás požádala o pomoc s jejich řešením, 
protože se tato stavba ve výsledku dotkne každé domácnosti v Kní-
ničkách a zároveň každého občana. 
Nejdříve bych ráda upozornila na fakt, že stavbou nových elektrických 
rozvodů budou bezprostředně dotčeny další nezbytně nutné stavby. 
Jedna z těchto staveb bude realizace nových elektrických rozvodů 
pro veřejné osvětlení, a to včetně nových sloupů a svítidel, které 
budou díky odstranění původního elektrického vedení demontová-
ny. Tato stavba bude kompletně realizována městskou společností 
Technické sítě Brno, a.s., která spravuje veškeré veřejné osvětlení ve 
městě Brně. Před touto společností tak stojí nelehký úkol, neboť musí 
nalézt optimální trasu pro nové vedení veřejného osvětlení a zároveň 
vyjednat umístění sloupů veřejného osvětlení s vlastníky pozemků. 
Tímto bych na Vás chtěla apelovat, abyste byli vůči tomuto projektu 
vstřícní a snažili se najít řešení, neboť pokud bychom se všichni řídili 
tím, že budeme požadovat umístění sloupu veřejného osvětlení na 
sousední pozemek, tak budou „staré” Kníničky bez veřejného osvět-
lení, a to z toho důvodu, že ne všude je možné umístit sloup veřejné-
ho osvětlení na obecní pozemek. 
Další stavbou, která bude realizací nového elektrického vedení velmi 
ovlivněna, bude stávající vedení spolku TKR Kníničky-Bystrc, který  
ve „starých”  Kníničkách zajišťuje televizní a rozhlasové vysílání.  
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Pro většinu starších lidí je televizní a rozhlasové vedení velmi důleži-
té, neboť ho využívají k relativně levnému příjmu televizních kanálů. 
Toto vedení vzniklo ve své době pravděpodobně velmi živelně,  
neboť je vedeno občas po stávajících sloupech elektrického vedení, 
občas tzv. „z domu na dům” a to vše bez jakéhokoliv právního vzta- 
hu k  vlastníkům jednotlivých nemovitostí nebo vlastníkovi stáva- 
jících sloupů elektrického vedení. Proto i já bývám občas svědkem 
toho, že si občané vyřizují své sousedské spory tím, že jeden odpojí 
televizní anténu druhému a ten si pak stěžuje na městském úřadě. 
S tím ovšem nemůže městská část nic dělat, neboť k tomuto vedení 
nemá žádný právní vztah, pouze toleruje umístění základny vysílání 
spolku TKR Kníničky-Bystrc v budově městského úřadu. Samozřejmě, 
že v  okamžiku realizace výměny elektrického vedení, kdy budou 
odstraněny stávající sloupy, přestane rozhlasové a televizní vysílání 
spolku TKR Kníničky-Bystrc zcela fungovat, neboť je vedeno bez  
jakéhokoliv právního vztahu i po odstraňovaných sloupech. Zastupi-
telé městské části Brno-Kníničky by byli velmi neradi, kdyby skončila 
polovina domácností v  Brně-Kníničkách bez televizního vysílání,  
a proto plánují zprovoznit nové kabelové vedení co nejdříve tak,  
aby bylo možné plynule přejít bez přestávky v poskytování televizní-

ho vysílání. Všichni z Vás se musí připravit na to, že tato nová techno-
logie sice přinese velký skok v kvalitě televizního vysílání, ale bude 
nutné na ni jednotlivé domácnosti připravit. Bude potřebné vybu- 
dovat samotnou přípojku, která bude zakončena v  napojovaném 
objektu. K ní bude nutné zakoupit zařízení, které bude přenos tele-
vizního kabelu umožňovat (modem). O všech technických záležitos-
tech napojení, cenách za připojení Vás budou informovat pracovníci 
Úřadu městské části Brno-Kníničky, kteří Vás budou postupně navště-
vovat. V případě, že vás nezastihnou doma, nechají Vám lístek s kon-
taktními informacemi. Tímto Vás velmi prosím, abyste se jim ozvali,  
a to i v případě, že o připojení nebudete mít zájem. Stavba rychlost-
ního připojení je dimenzována na určitý počet připojení a je možné, 
že pokud o připojení nebudete mít zájem v současné době, v budouc-
nu již nebude technicky možné vaši nemovitost připojit.
Jak jistě sami cítíte, sladit v Brně-Kníničkách stavbu metropolitní sítě 
s dalšími stavbami – výměna elektrického vedení, nové rozvody ve-
řejného osvětlení, bude velmi, velmi složité. Výkopové práce budou 
započaty na přelomu září a října, a to na ulici Místní. Dále budou 
v letošním roce pokračovat na ulici K Bukovinám a budou zakončeny 
na ulici U Památníku. Na konci listopadu by mělo být vše hotovo  
a ulice by měly vypadat jako dnes. Nicméně máme před sebou  
2 měsíce, ve kterých nás čekají různá omezení, zákazy vjezdu, parko-
vání, ulice se promění na staveniště. Již nyní intenzivně vyjednává- 
me s dodavatelskou firmou o tom, aby nám její zástupci předávali 
dostatek informací v předstihu tak, abychom je mohli předávat Vám. 
Uděláme maximum pro to, abyste vždy v předstihu věděli, kam mů-
žete jet automobilem, kam naopak nemůžete, či kde můžete odstavit 
váš automobil, když to nebude dočasně možné na vašem pozemku. 
Tyto informace najdete vždy v aktualitách na webových stránkách 
úřadu a na vývěskách. Taktéž všem doporučujeme instalovat aplika-
ci Mobilní rozhlas, prostřednictvím které budete mít aktuální infor-
mace prakticky okamžitě. Samozřejmě v případě jakýchkoliv problé-
mů se můžete obrátit na mne nebo na kteréhokoliv pracovníka úřadu. 
Určitě se vám budeme snažit pomoci. Pokusme se tedy zatnout zuby 
a ty 2 měsíce to vydržet. 
Pevně věřím, že se nám všem podaří v Kníničkách vybudovat super-
rychlý internet, který bude finančně dostupný pro všechny domác-
nosti, že se nám podaří nabízet nadále levné televizní a rozhlasové 
vysílání, a že budeme mít Kníničky krásnější, protože přesuneme 
všechny nevzhledné kabely vedoucí chaoticky po městské části do 
země a jako bonus získáme nové moderní veřejné osvětlení, které 
bude minimalizovat světelný smog negativně ovlivňující nejen naše 
zdraví, ale i zdraví zvířat.
Ještě jednou Vás prosím, abyste tomuto složitému záměru pomohli 
a vyšli vstříc jednotlivým zainteresovaným subjektům, protože každý 
z Vás je občanem Kníniček a zároveň součástí této stavby. Jakýkoliv 
Váš nesouhlas může stavbu v  lepším případě zbytečně přibrzdit  
a zamezit tak některým částem. Bohužel v plánovaných dalších eta-
pách již někteří občané Kníniček nedali souhlas s umístěním nového 
elektrického vedení na jejich pozemek. Pravděpodobně však nebyli 
pouze dostatečně informováni, protože tímto krokem by velmi zkom-
plikovali realizaci všech navazujících plánovaných staveb. Prosím, 
abyste se v případě problému obraceli přímo na mě (Lenka Ištvanová, 
tel. 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz) a já se vám budu snažit 
vyjít vstříc a vybojovat pro vás to nejlepší řešení. Právě teď nastává 
čas, kdy musíme táhnout všichni za jeden provaz, abychom měli naše 
Kníničky zase o trošičku hezčí a modernější. Pevně věřím že se nám 
to společně povede. 

Lenka Ištvanová, starostka
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Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, 
díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. 
Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou 
dostávat důležité informace o dění v Kníničkách, a to prostřednictvím 
e-mailů, zpráv do aplikace nebo SMS.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu přímo do telefonu
• Upozornění na krizové situace – výpadky energií, blížící se vichřice, 

dopravní uzavírky atd.
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce
• Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké 
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jak se zaregistrovat?
• Přes webovou stránku https://kninicky.mobilnirozhlas.cz
• Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / MUNIPOLIS
• Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na ÚMČ 

Brno-Kníničky

Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také  
Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce 
narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba 
nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes apli-
kaci Mobilní Rozhlas. My se postaráme o to, aby byla závada co nej-
dříve vyřešena!
Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo pro život!

BUĎTE SOUČÁSTÍ MODERNÍ KOMUNIKACE. 
DŮLEŽITÉ ZPRÁVY DOSTANETE PŘÍMO DO MOBILNÍHO TELEFONU ČI NA E-MAIL

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci 

nebo na dovolené
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení 

svůj názor
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo 

vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplika-
ce je bezplatnou součástí platformy Mobilní Rozhlas

• Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání ztra- 
cených věcí nebo zatoulaných zvířat

• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní 
řešení obecní komunikace

• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou 
zpětnou vazbu

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i Vy. 
Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké 

Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna chytré 
a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace o dění  
v obci i Vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního 
rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek 
SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komu-
nikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy za-
stihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní Rozhlasu navíc 
je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, 
ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce 
příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít 
i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude 
tedy možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, 
což samosprávě umožní plánovat další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do 
skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.

CO VŠECHNO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT CHYTŘE KOMUNIKUJÍCÍ OBEC
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informace chcete od své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně 
jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online 
na webu kninicky.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo 
vyplněním tištěného formuláře na Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá 
upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle 
bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována od-
stávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. 
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat 
nebudou. 
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozor-
nění na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas 
skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může občany 
varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce. 
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy 
dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním 
informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. 
Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic neunikne.

ZmapujTO
Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá 
a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života v obci vý-
znamně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem k samosprá-
vě je naštěstí dnes díky moderním technologiím extrémně jednodu-
ché a bleskově rychlé. 
Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní Rozhlas  
a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejno-
jmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému dozví  
a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů v obci totiž zastupitelé neře-
ší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou provozova-
teli Mobilního Rozhlasu ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, 
takže k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace. 

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného 
dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající 
kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina telefonů již dnes 
má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce do-
stávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení 
problémů značně usnadňuje.
Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným 
prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými samo-
správami. Celou řadu podstatných problémů by občan nenahlásil, 
protože není zvyklý volat na technické služby či chodit na úřad. 
Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle ře-
šeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek klíčové. 
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze 
Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty. 
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré komunika-
ce mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní Rozhlas se samospráva 
dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají 
možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. 
Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas 
a profitují z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně užitečné. 

ZAREGISTRUJTE SE I VY NA 
KNINICKY.MOBILNIROZHLAS.CZ 

A STÁHNĚTE SI APLIKACI 
DO SVÉHO MOBILNÍHO TELEFONU.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na  
3 sběrová místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na 
ulici U Památníku a Místní. Udržujte, prosím, pořádek kolem kon-
tejnerů a nevhazujte do nich jiný druh odpadu, než bioodpad! 
K případnému úklidu budou u kontejnerů umístěny smeták a lopata. 
Pokud odpad přivezete v pytlích, vysypte jej do kontejneru a pytle 
odhoďte do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad. 

datum den stanoviště 1 stanoviště 2 stanoviště 3

17.–20. 9. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

1.–4. 10. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

15.–18. 10. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

29. 10.–1. 11. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

12.–15. 11. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

26.–29. 11. 2021 pá – po* U Kaple Místní  U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2021

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, oku-
rek 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 kon-
taktovat na tel. 724 150 602 nebo 
e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka
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MLADÉ PUŠKY NAŠÍ ÚDRŽBY

teambuildingovými pátečními akcemi, kdy jsme společně vzali křo-
viňáky, fukary, plotostřihy a sekačky a vyrazili jsme do ulic s jasným 
cílem… udělat je hezčí nebo mi opravdu chtěli udělat radost.
Nicméně radost mi udělali obrovskou, chtěla bych jim velmi poděko-
vat za opravdu milé překvapení a jsem pyšná na tým našich úředníků, 
kteří neváhají přiložit ruku k dílu. A pro nás kníničské je to dobrá 
zpráva. Až bude zase problém s údržbáři, máme v záloze mladé puš-
ky, které můžeme povolat do akce. A kdyby přece jen zrušili stavební 
úřady, všichni rádi uvidíme ty mladé inteligentní inženýry a právníky 
jak kosí trávu, zametají okolo kontejnerových stání a vybírají odpad-
kové koše. 
Ještě jednou jim ze srdce děkuji a těším se na další pracovní team-
buildingové akce.

Lenka Ištvanová, starostka

Když jsem se letos vrátila z dovolené, byla jsem v naprostém šoku, 
v jakém stavu jsou Kníničky. Všechny koše vzorně vyvezené, kolem 
kontejnerových stání zameteno a uklizeno, v celých Kníničkách po-
sekaná tráva, ořezané všechny keře a živé ploty, hřiště bez jediného 
papírku. Prostě sen každého starosty a starostky. Ještě větší překva-
pení pro mne bylo, že tohle uvítání si pro mne připravili 3 zaměst- 
nanci našeho úřadu – Lukáš, Katka a Michael. To vše ještě za situace, 
kdy matador kníničské údržby byl v pracovní neschopnosti. Zeptala 
jsem se jich, co je to napadlo. A dozvěděla jsem se, že mi prý chtěli 
udělat radost, což mužská část týmu doplnila větou, že si dláždí ces-
tičku na „kníničskou údržbu” poté, co budou zrušeny malé stavební 
úřady. Prý už mají všechno naplánováno a prý že se budou starat  
o Kníničky jako o vlastní. Nevím, jestli jsem je pozitivně nakazila 

termíny:  
sobota 25. září od 8.00 do 12.00 hod.
sobota 23. 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 od- 
padech, 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 auto-
sedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného odpadu 
ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina, objemově upra-
vené, tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 50 cm), a to 
výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! Během 

Seznam sběrných středisek 
odpadu, kde lze odevzdat sta-
ré pneumatiky s diskem a bez 
disku:

Bohunice: Ukrajinská
Brno-jih: Košuličova
Brno-sever: Bieblova
Brno-sever: Dusíkova
Brno-sever: Jana Svobody
Brno-sever: Okružní
Brno-střed: Plynárenská
Brno-střed: Veveří
Brno-střed: Vídeňská
Bystrc: Páteřní
Bystrc: U Zoo

sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů (řidičů 
vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid odpadů ulože- 
ných 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/

Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných 
střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově 
zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud 
bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích 
a služba byla zpoplatněna částkou 55 Kč za pneumatiku s diskem  
a 30 Kč za pneumatiku bez disku. „Již nyní registrujeme zvýšený zájem 
veřejnosti, což nás těší. Doufám, že o to méně vysloužilých pneuma-
tik budeme nacházet při úklidu nelegálních skládek,” podotýká Filip 
Leder, předseda představenstva SAKO Brno, který má na starosti 
provoz sběrných středisek odpadu na území města. Sběrných středi-
sek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky zdarma, je 
prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo dostateč-
nou kapacitu středisek, které umožní najednou skladovat až 50 kusů 
pneumatik. „Od července se k nim přidá i právě dokončované sběrné 
středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené kri-
térium splňuje také,” doplňuje Filip Leder. 

SBĚROVÉ DNY V MČ BRNO-KNÍNIČKY VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2021

VYBRANÁ SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADU V BRNĚ ODEBÍRAJÍ 
STARÉ PNEUMATIKY ZDARMA  

Černovice: Mírová
Chrlice: Zámecká
Jehnice: Plástky
Líšeň: Josefy Faimonové
Medlánky: Rysova
Nový Lískovec: Oblá
Ořešín: Drozdí
Slatina: Mikulčická
Starý Lískovec: Vltavská
Tuřany: Malínská
Tuřany: Sladovnická
Útěchov: Adamovská
Žabovřesky: Korejská
Žabovřesky: Sochorova
Žebětín: Pod Kopcem
Židenice: Lazaretní 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021

PODZIMNÍ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY SE KONAJÍ VE DVOU DNECH:  

v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin 

V městské části Brno-Kníničky je stanoven jeden volební 
okrsek č. 10001, se sídlem Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod 
od kaple). Volební místnost se nachází v 1. patře spojovacího 
krčku mezi tělocvičnou a budovou mateřské školy. Bohužel 
veřejné prostory  naší městské části neumožňují zajistit bez- 
bariérový přístup do volební místnosti. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v den voleb 
mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku,  
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém přípa- 
dě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s pře- 
nosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Nahlásit se nám mů-
žete prostřednictvím emailové adresy info@brno-kninicky.cz, 
na tel. 546 223 196 nebo mobilu 725 112 409.

Právo volit
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu 
volebního práva a je přihlášen k  trvalému pobytu v  městské 
části Brno-Kníničky, má vystaven voličský průkaz nebo je zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů pro městskou část Brno-Kníničky.

Voličské průkazy 
Volič s trvalým nebo přechodným pobytem na území městské 
části Brno-Kníničky může o voličský průkaz požádat ode dne 
vyhlášení voleb: 
•  Zasláním žádosti pomocí datové schránky (ID datové schrán-

ky: uwcbyi5), žádost musí být doručena nejpozději do 1. října 
2021 16.00 hodin. 

•  Zasláním písemné žádosti  s  úředně ověřeným podpisem  
(Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 92/11, 635 00 Brno), 
žádost musí být doručena nejpozději do 1. října 2021 16.00 
hodin. 

•  Osobně v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky,  
Nová 92/11, 635 00 Brno, žádost musí být doručena nej- 
později do 6. října 2021 16.00 hodin. 

Úřad městské části Brno-Kníničky vydá voličský průkaz nejdří- 
ve 15 dní před konáním voleb, tedy 23.  září 2021. O voličský 
průkaz si můžete zažádat dopředu a nechat si ho následně zaslat 
na vámi udanou adresu nebo si ho vyzvednout osobně. 

Informace a postup k získání hlasovacích lístků 
a úřední obálky 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, hnu-
tí nebo koalici samostatně. Hlasovací lístky byste měli do svých 
schránek dostat nejpozději 5. října 2021. Budou také k dispozici 
na Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, kde si je může 
volič vyzvednout nejdříve 29. září 2021. Volič si může hlasovací 
lístky také vyzvednout ve volební místnosti ve dny hlasování. 

Průběh voleb
Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR potřeb-
ných dokladem (platným občanským průkazem, platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestov-
ním průkazem), jinak mu hlasování nebude umožněno. Volič 
obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá  
i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, svůj hlaso-
vací lístek vkládá do úřední obálky, kterou dostane přímo ve 
volební místnosti. Volič vloží do úřední obálky pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlasování neplatné. Na hlasovacím lístku, 
který vkládá do prázdné úřední obálky, může (ale nemusí)  
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich  
dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič hlasuje tak, 
že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu 
onemocnění covid-19 
Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 
trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlá- 
šený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohro- 
žení zdraví šířením onemocnění covid-19. Všeobecné infor- 
mace ke způsobu hlasovaní v takovémto případě naleznete na  
www.mvcr.cz v sekci volby. Konkrétní informace naleznete na 
stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz nebo nás můžete 
kontaktovat na níže uvedených kontaktech a my vás navedeme.

Obecné informace a kontakty
Volební štáb městské části Brno-Kníničky pro volby do Poslanec-
ké sněmovny je umístěn v budově Úřadu městské části Brno- 
Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. 
Pro osobní návštěvu využijte úřední hodiny pondělí a středa 
8.00–11.00, 12.00-17.00 hodin. Ing. Kateřina Lišková, 
info@brno-kninicky.cz, tel.: 546 223 196, mob.: 725 112 409
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Usnesení č. 3/24/2021 
Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným 
návrhem námitek k návrhu nového ÚPmB pověřuje starostku Městské 
části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala 

Usnesení č. 4/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje nájemní smlou-
vu se Zapsaným spolkem vlastníků televizního rozvodu TKR Kní- 
ničky-Bystrc na umístění zařízení sloužící k šíření digitálního signá- 
lu kabelové televize v budově úřadu městské části Brno-Kníničky  
a pověřuje starostku uzavřením této smlouvy. 

Usnesení č. 5/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu 
města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 
v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. Stránka 2 z 3 
Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kní-
ničky VIII/24 konaného dne 21. 6. 2021 

Usnesení č. 6/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu 
města Brna souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 99, postavené na pozemku p.č. 921 
v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 7/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí: 
– podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba tělo-
cvičny při MŠ Studánka, Ondrova” společností ACER WOODWAY, s.r.o., 
se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 615 00 Brno, až po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek, a tedy nemožnost přihlížet k této 
nabídce v rámci provedeného poptávkového řízení schvaluje: 
– výjimku ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba tělo-
cvičny při MČ Studánka, Ondrova” společnosti ACER WOODWAY,  
s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 615 00 Brno 
přímo, bez poptávkového řízení – jako zhotovitele zakázky malého 
rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova” společnost 
ACER WOODWAY, s.r.o. s nabídkovou cenou 734.000,– Kč bez DPH  
a dále souhlasí s proplacením dalších nákladů spojených se stavbou 
do výše schvalovací kompetence starosty. 

Usnesení č. 8/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze směr-
nice MČ Brno-Kníničky č. 1/2021 – Směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a pověřuje hodnotící komisi výběrem zho-
tovitele zakázky malého rozsahu „Zastínění dětských hřišť v k.ú. 
Kníničky”. 

Usnesení č. 9/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním 
kulturní akce „Kníničský advent 2021,” jejíž součástí bude „Řezbářská 
show,” „Rozsvícení vánočního stromu,” „Čertovská jízda,” „Mikuláš,” 
„Vánoční jarmark,” a „Vánoční dětské dílničky” v ceně do 350.000 Kč 
bez DPH a zároveň pověřuje starostku, společně s předsedou finanč-

ního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových dokladů 
vztahujících se k předmětné akci. 

Usnesení č. 10/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku 
městské části Brno-Kníničky za rok 2020 dle protokolu. 

Usnesení č. 11/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční hos-
podaření a finanční vypořádání městské části Brno-Kníničky za rok 
2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření městské části za rok 2020 bez výhrad. 
Usnesení č. 12/24/2021 Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městské části 
Brno-Kníničky na období 2023–2027. 

Usnesení č. 13/24/2021 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku MŠ Studán- 
ka Brno, Ondrova 25, příspěvkové organizace, za rok 2020. Stránka 3 
z 3 Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno- 
Kníničky VIII/24 konaného dne 21. 6. 2021 

Usnesení č. 14/24/2021
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek 
MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, ve výši  
6 757,04 Kč a jeho rozdělení – 6 757,04 Kč do rezervního fondu  
a 0,00 Kč do fondu odměn. 

Usnesení č. 15/24/2021 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účelový příspěvek pro 
MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvkové organizace ve výši  
50 000 Kč s termínem předložení vyúčtování do 30. 11. 2021. 

Usnesení č. 16/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informa-
ce o provedených rozpočtových opatření v kompetenci starostky  
č. 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 a 6/2021 a zároveň schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 7/2021. 

Usnesení č. 17/24/2021 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí – že zho- 
tovitel díla v rámci stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, DTS II” 
zadavatele společnosti EG.D, a.s., společnost T.O.O spol. s r.o., z dů-
vodu dodržování BOZP, koordinace prováděných prací a záruk za dílo, 
nepřipustí, aby ve výkopech stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, 
DTS II” operovala jiná zhotovitelská firma, realizující zakázku „Přípra-
va pro metropolitní optickou síť Brno-Kníničky” pro městskou část 
Brno-Kníničky schvaluje – výjimku ze Směrnice k zadávání veřej- 
ných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Příprava pro metropolitní optickou síť Brno-Knínič-
ky” přímo, bez poptávkového řízení včetně proplacení nákladů spo-
jených s realizací této zakázky, a to do výše max. 800.000 Kč bez DPH.

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 
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY  ČERVEN 2021
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30. června a 1. července poskytnul pohodový divadelní festivá-
lek v parku „U Lva” všem divákům spoustu smíchu a dobrou 
zábavu. Pořadatelem byl náš městský úřad, paní starostka Ištvanová 
a Ing. Lukáš Bezděk. Duchovním otcem myšlenky vzniku festiválku 
byl pan Lubomír Strážnický.
Prvním počinkem byla hudební klauniáda pro děti.
S Kuk a Cuk děti taky obcestovaly půl světa. Naše fotografie je samo-
zřejmě z Austrálie a vidíte na ni skákající klokany.

NULTÝ ROČNÍK POHODOVÉHO DIVADELNÍHO FESTIVÁLKU 
ANEB STRÁŽAFEST NA PRYGLU

V sedm večer začala vynikající originální komedie pouze pro dospělé. 
Na pódiu vystoupilo Divadlo Klauniky Brno se svými Pohádkami  
v hantecu. Jedná se o klasické pohádky, jak je zřejmě neznáte, navíc 
se zde mluvené slovo prolíná s písničkami rovněž v hantecu.
Ještě pár slov k divadlu. V 80. letech minulého století ho založili  
Zdeněk Mazáč a Zdeněk Korčián s vizí originální autorské tvorby plné 
humoru, mystifikace a satiry.
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Autory zpracované literární předlohy Goldnový merchny jsou samo-
zřejmě náš kníničský Žanek Hlaváček, dále B. Kapitánčik a D. Chromý. 
Pro hantec se divadlo rozhodlo se záměrem uchovat v současné glo- 
balizační době brněnské tradice a projevit poctu Frantovi Kocourko-
vi. Spolupráce s mentálně handicapovanými lidmi také odkazuje na 
památku Rudyho Kovandy.

Druhý festivalový den zahájilo Divadlo Facka 
s programem Tůdle a Nůdle. Veselá interak-
tivní pohádka umožnila našim dětem stát se 
cirkusovými umělci. Na fotkách vidíme jejich 
radost a nadšení.
Program druhého divadelního dne se bohu-
žel nepodařilo dokončit. Didaktickou klau- 
nikyádu na motivy rytířského románu ze  
17. století Don Quijote de la mAnchag jsme 
kvůli dešti bohužel neviděli. A tak předsta- 
vení, které s více jak pěti tisíci reprízami  
v šesti jazycích slavilo úspěch po celé Evropě, 
na své první uvedení v Kníničkách teprve 
čeká. A to je škoda. Jedná se prý o předsta-
vení, které divákům prodlužuje život. Není 
divu, smích jak známo léčí :-)

Irena Bubeníková

Před dvaceti lety začali spolupracovat s lidmi s mentálním handica-
pem. Režiséra Zdeňka Mazáče fascinovala jejich přirozená teatrálnost, 
snažil se rovněž ponořit do jejich vnímání života a smyslu pro humor.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a handikepování herci ne- 
jenže našli v divadlu smysluplné uplatnění, ocenění a rovnocennou 
příležitost, ale začali se i výrazně zlepšovat v  sociální komunikaci, 
řečových schopnostech, samostatnosti a celkovém společenském 
soužití s běžnou veřejností. Divadlo Klauniky Brno tak zdařile bourá 
vzájemné společenské bariéry.
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V minulém zpravodaji jsem zmiňovala, že je 
mým velkým přáním, aby se epidemiolo- 
gická situace konečně zlepšila a my mohli 
opět navazovat sociální kontakty, které nám 
všem tak moc chyběly. S příchodem teplého 
počasí se moje přání splnilo, vládní opatření 
se začala rozvolňovat a my se pustili do plá-
nování kulturních akcí v naší městské části. 
Jak se dočtete na jiném místě dnešního zpra-
vodaje, první akcí byl nultý ročník kulturní 
akce „Strážafest” v příjemném prostředí par-
ku U Lva. Všem, kdo se na organizaci akce 
podíleli, velmi děkuji a budu se těšit na další 
ročník. A protože nám radost z úspěchu této 
akce trošku pokazilo počasí, s obavami jsme 
sledovali předpověď na první zářijový ví-
kend, na který jsme naplánovali rodinné 
zábavné odpoledne Loučení s prázdnina-
mi. A sláva, počasí bylo jako vymalované 
(protože počasí je třetina úspěchu akce).
Na Dolních loukách jsme se sešli díky velké 
pomoci strážníků Městské policie – služebny 
Bystrc, policejních psovodů, dobrovolných 
hasičů Komín a také všech dobrovolníků, 

„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“ ANEB ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY
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vací hrad ve stylu „Drtivé porážky”, a tak jsme 
spontánně uspořádali závod, nejdříve mezi 
dospělými a poté si na čas hrad proběhly  
i děti. Vítězové jsou všichni, kdo neváhali 
hradem na čas proběhnout, ale také ti, co 
soutěžícím velmi bouřlivě fandili. Spokojení 
návštěvníci jsou totiž ta poslední třetina 
potřebná k úspěchu akce, takže i těm všem 
děkuji, že s námi strávili příjemné odpoledne. 
A na co se můžete těšit v příštích týdnech 
a měsících? 
Nejbližší akcí je 7. sousedský pétanque,  
který se uskuteční 25.  9. 2021 na hřišti na 
Dolních loukách (pozvánky jste jistě našli ve 
schránkách, na info tabulích, v  aktualitách  
na webu městské části či obdrželi aplikací 
Mobilní rozhlas). A protože na pozvánky je 
ještě brzy, tak teď vezměte kalendáře a tuž- 
ky do ruky a poznačte si datum 4. prosince 
2021, což je datum, které jsme stanovili na 
další ročník „Kníničského adventu”. 
Nakonec tohoto příspěvku si budu přát, aby 
ta „koróna” zmizela tak rychle, jak se tu ob-
jevila a nic už nestálo v  cestě navazování 
kulturních a sociálních kontaktů. 
Těším se, že se potkáme na akcích pořáda-
ných městskou částí a přeji vám všem krásné 
babí léto. 

Lenka Ištvanová

kteří opět přiložili ruku k dílu. Tento skvělý 
tým pilných včeliček je za další minimálně 
třetinou úspěchu celé akce a já všem ještě 
jednou mockrát děkuji a mám potřebu zno-
vu zopakovat, že si jejich pomoci velmi vá-
žím, protože jen s nimi si pak všichni mohli 
akci náležitě užít . Pro všechny zúčastně- 
né bylo připraveno odpoledne plné zábavy, 
a protože bylo pojato jako rodinné, zapojili 
se i dospělí do zkoušení všech připravených 
stanovišť – velký úspěch slavila střelba 
z paintballových pistolí či obřího praku. Nej-
větší úspěch však slavil 25 metrový nafuko-
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Milí čtenáři, věřím, že jste si užili krásné a pohodové letní dny plné 
nezapomenutelných zážitků. Připomínám, že od září funguje 
knihovna v běžném režimu: ČVTRTEK 13.00–18.00 h. V prostorách 
knihovny nadále zůstává povinnost nosit respirátor, vstupovat lze, 
vzhledem k velikosti půjčovny, pouze jednotlivě.

NABÍDKA ZAJÍMAVÝCH TITULŮ Z FONDU NAŠÍ POBOČKY:
Imanura Nacuko – Žena ve fialové sukni
Nacuko Imamura patří k  nejmladší generaci současných japonských 
autorek. Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla v roce 2019, kdy za knihu 
Žena ve fialové sukni obdržela Akutagawovu cenu. V tomto románu ze 
současného Japonska sledujeme tajemnou „ženu ve fialové sukni”, 
která sedí každý den na stejné lavičce v parku nedaleko nákupního 
střediska a stává se nepřehlédnutelnou pro široké okolí i pro vy- 
pravěčku příběhu, „ženu ve žlutém svetru”. Ta jí různými drobnými 
úskoky z povzdálí začíná řídit její každodenní život… Nevšední, mra-
zivý příběh stalkingu plyne v  pomalém tempu bez dramatických 
zápletek ve kterém nechybí jemný japonský humor. 
Page Lizzie – Nový domov
Lizzie Page je pseudonym britské autorky Sam Lierens. Na začátku druhé 

STUDÁNKA S ÚSMĚVEM 
S  úsměvem na tváři a s  velkým očekáváním vstupujeme všichni  
z  MŠ Studánky do nového školního roku. V  letošním školním roce 
jsme opět plně využili maximální kapacitu MŠ, což je 61 dětí. Z nich je  
31 děvčat a 30 chlapců, 4 děti jsou s odkladem školní docházky. Na 
konci školního roku bychom se letos měli rozloučit s 28 předškoláky. 

Pevně doufám, že nás všechny čeká 10 krásných měsíců plných zážitků, 
což je 205 studánkových dní. Zda se nám to podaří, to si povíme na 
konci školního roku. Všichni si uvědomujeme, že je to v rukou nás všech. 
„Zdraví není neustálý stav, ale neustálá životní cesta.”

Jana Zrostová, ředitelka MŠ Studánka
 

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE 
světové války jsou stovky dětí z Londýna evakuovány na venkov, aby 
byly uchráněny hrůz náletů. Děti jsou v bezpečí, ale trpí odtržením 
od svých rodin a od prostředí které jím bylo známé a blízké. Takový 
osud potkal i sedmiletou Pearl která se dostává do vesničky Hickley, 
kde se musí přizpůsobit novému životu, odlišnému od všeho co zna-
la. Je přidělena k Vivienne, životem zklamané ženě, která o žádné dítě 
nestála. Pearl a Vivi se učí, jak žít pohromadě a zjišťují, že je spojuje 
něco hlubšího, něco z doby než se Pearl narodila a co Vivienne zave-
de hluboko do její minulosti…
Pohlreich Zdeněk – Super jednoduše
Recepty v  této kuchařce zvládne bez obtíží úplně každý. Pokud si 
kladete otázku ,,Co zas budu dnes vařit?”, odpověď s řadou nápadů 
a tipů najdete právě v této knize. Kniha je zdařilá i po grafické stránce, 
ke každému receptu najdeme nádherné barevné fotografie.
Šrut Pavel – Velká kniha českých pohádek
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných princů a krásných 
zakletých princezen, hloupých i prohnaných čertů najdete v tomto 
souboru známých (Perníková chaloupka, Otesánek, O Palečkovi…)  
i méně známých pohádek (Honza a lakový sedlák, Zkrocený vodník…) 
s krásnými ilustracemi Evy Frankové.

Na vaši návštěvu se těší
Libuše Pelánová, knihovnice
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HODY
Letošní Kníničské Mladé Cyrilometodějské hody se nesly opět v lehce 
atypickém duchu. Od obnovení hodů v roce 2004 jsme byli zvyklí,  
že na svátky 4. a 5. července se můžeme těšit na dvoudenní bujaré 
hodové veselí, kterému předcházelo období hodových příprav – 
nedělní přípravné nácviky Kníničské chasy, tedy tance a zpěvu, který 
se nesl po širokém okolí. 
Za poslední roky jsme ovšem pochopili, že život občas má pro nás 
připravenou trochu jinou cestu, než kterou bychom očekávali.
Kvůli nepříznivým podmínkám, které od loňska panují na celém světě, 
jsme se jako Chasa v roce 2020 rozhodli neuspořádat typický hodový 
program a tím tedy upravit koncept Kníničských Mladých hodů, tak 
jak je všichni známe již po dlouhá léta. To bychom ale nebyli my, 
kdybychom nenašli alespoň nějakou možnost, jak Vám hodový 
prožitek zprostředkovat a proto chasa uspořádala průvod krojovaných 
Kníničskou obcí na úctění tradic. 
V rámci mimořádných a ochranných opatření stanovených MZČR 
platných k červenci tohoto roku, jsme již tedy mohli přistoupit k le-

tošnímu ročníku více v duchu „návratu do normálu”, tedy uspořádání 
alespoň večerní hodové zábavy s cimbálem, kterému předcházel 
tradiční průvod krojovaných Kníničkami. 
Pro to, abychom vám mohli zprostředkovat tento hodový den, bylo 
ovšem potřeba vykonat mnoho příprav, jako například obstarání 
krojů, hodového vína a jídla, nachytání posezení pro návštevníky, 
přípravu a výzdobu hřiště a hlavně i „oprášení” tanečních dovednos-
tí stárků, abychom si u cimbálu mohli zatancovat tradiční skočné, 
hucké, sedlácké a další tance. Na večerní zábavě nám k poslechu  
a tanci zahrála Cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří letošní hody podpořili svou 
účastí na hodovém průvodu, večerní zábavě, pomoci při připravách  
a celkově těm, kteří tedy pomohli svou účastí, finančně nebo organi-
začně a samozřejmě i těm, kteří nám „drží palce” již po dlouhá léta.
Poděkování patří i UMČ Kníničky za spolupráci a dlouhodobou pod-
poru.

Vaše Kníničská chasa

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021 KNÍNIČKY 
Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s Vámi o tuto 
radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi. Z  důvodů epidemiologické situace bylo 
loňské Vítání občánků zrušeno, a proto na to letošní, které bude probíhat 20. 11. 2021 od 10 hodin, se 
mohou přihlásit všechny děti, které se narodily v roce 2020 a 2021. Slavnostní vítání opět obohatí vystou-
pení dětí z naší MŠ Studánka. Pro rodiče i děti máme přichystané drobné upomínkové předměty a dárky. 
Prosím rodiče, kteří budou mít o vítání občánků zájem, aby se přihlásili nejpozději do 5. 11. 2021 na 
ÚMČ Brno-Kníničky. Podmínkou pro účast na slavnostní akci je trvalé bydliště dítěte v Kníničkách.

Miroslava Keprtová – místostarostka
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V  letošním roce nás naše kroky zavedly až na daleký Severní pól. 
Potřeba prozkoumat tento kout země byla velká a hlavně ctižádost  
a touha zapíchnout zde vlajku dříve než ostatní družiny byla hlavním 
motorem. Cesta to ovšem nebyla jednoduchá. Přestože byl srpen, 
teploty klesaly na velmi nízké hodnoty, a tak bylo potřeba připravit 
si co nejvíce teplého oblečení. Naše expedice byly naštěstí dobře 
připraveny, a tak je nezaskočil ani slalomový běh na lyžích. Svoji 
rychlost využili i při hledání zlata. Naneštěstí se totiž nacházelo na 
území ledních medvědů a těm se vyrušení příliš nelíbilo. Přes veške-
rou jejich snahu se však díky statečnosti, vytrvalosti a vynalézavosti 
našich družin povedlo nasbírat dostatek zlatých valounů pro nákup 

zásob na zbytek výpravy. Jak už to bývá, nejtěžší je finální etapa. 
Nejinak tomu bylo i zde. Naštěstí se naše výpravy poctivě připravo-
valy, orientace v přírodě jim není cizí, poznávají místní faunu i floru, 
zvládnou si rozdělat oheň křesadlem a nezaskočila je ani žádná šifra. 
Díky tomu zvládli překonat všechny překážky, dostat se před nepřá-
telskou družinu a vztyčit naši vlajku jako první. Gratulujeme. 
No a co nás čeká za rok? 
To zatím nikdo neví, ale určitě to opět bude stát za to. Tak pokud máte 
dítě starší 6 let, a chcete, aby s námi takovéto dobrodružství zažilo, 
napište mi na email suchankovamartina@email.cz a můžete o našem 
táboru dostat podrobnější informace. 

Martina Suchánková, hlavní vedoucí

TÁBOR DRAČÍ VRŠEK 2021

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
 
Po roční odmlce jsme se sešly v půli června na lodi a projely jsme se 
po naší přehradě. V klubovně se budeme scházet vždy první středu 
v měsíci tj. 6. října, 3. listopadu, 1. prosince  vždy v 10 hodin. 
Rády uvítáme nové členy klubu. 
23. září vyjedeme na výlet s „BOTANKOU” do Boskovic a v září absol-
vujeme vyhlídkové jízdy Brnem podle vlastního výběru. Během říj- 
na se podíváme se do vodojemů na Žlutém kopci a 2. října zajdeme 

do Společenského centra v Bystrci na přednášku Aleše Svobody  
Legendy a tajemství brněnského podzemí. Chystáme se 4. listopadu 
na přednáškové dopoledne Den pro seniory uspořádané magistrátem 
v sále zastupitelů na Nové radnici.  Do klubovny za námi přijde 
pobesedovat paní knihovnice Pelánová a historička umění paní  
Hockeová. S návštěvou divadla a koncertů počkáme až se vyjasní 
epidemická situace.

 Danuše Dundáčková
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DÁME NA VÁS SE BLÍŽÍ DO FINÁLE 
Z participativního rozpočtu Dáme na vás je zrealizováno 
již 19 projektů, které navrhovali sami obyvatelé Brna.  
Nedávno tak byla slavnostně otevřena pobočka Knihovny 
Jiřího Mahena „Na Křižovatce” na ulici Křížová, kde pro- 
běhla kompletní rekonstrukce. Za zmínku určitě stojí také 
Industriální naučná stezka u řeky Svitavy, jež na 11 panelech 
popisuje bohatou brněnskou historii průmyslu a výroby.  
Aktuálně je dalších 31 vítězných projektů právě v realizaci.  
Například díky projektu s názvem Stromy pro život je vy-
sazováno celkem 500 stromů napříč různými městskými 
částmi. V rámci projektu Nebýt na to sama – Ženy v onko  
léčbě byla zprovozněna první  onkokosmetická  poradna  
v ČR a od září je možné navštěvovat pohybové lekce   
onkojógu a terapii tancem.  
V pátém ročníku participativního rozpočtu, který se nyní 
blíží do finále, je opět navržena spousta zajímavých pro-
jektů. Mnoho z nich bylo posouzeno jako proveditel- 
ných a postupují tak do celoměstského listopadového 
hlasování. Seznámit se s nimi můžete v galerii na webu 
damanavas.brno.cz nebo si je můžete prohlédnout na 
každoroční výstavě na náměstí Svobody, kde budou vysta-
veny od 25. října do 9. listopadu.
O projektech, kterým bude z participativního rozpočtu 
rozdělena celková částka 35 milionů korun, rozhodnete  
vy. Hlasuje se od 1. do 30. listopadu. Máte už své favority 
do hlasování? 
V MČ Brno-Kníničky soutěží jeden projekt: 
„Bezpečná cesta pro pěší” 
(https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1736)

Náplní projektu je vybudování bezpečné cesty pro občany, 
pohybující se v rekreační oblasti brněnské přehrady, smě-
rem k Sokolskému koupališti. Náplní projektu je vybudo-
vání cesty podél silnice, vedoucí k Sokolskému koupališti. 
Konkrétně se jedná o ulici Rozdrojovickou, po které se dá 
dosud pohybovat pouze po velmi frekventované silnici!  
Po levé straně silnice směrem dolů k vodě je dostatek 
prostoru, který by se mohl upravit na bezpečnou cestu pro 
rodiče s dětmi, s kočárky a všechny občany, kteří se tudy 
pohybují. V současné době je velmi nebezpečné tudy 
procházet, protože po silnici jezdí spousta aut a také mno-
ho cyklistů. Silnice je svažitá, což svádí k nedodržování 
rychlostí a navíc také proto, že se zde nenachází ani ozna-
čení názvu ulice a ani žádný zpomalovací prvek.
Zatím tuto nebezpečnou situaci „odnášejí” zabitá zvířata 
(veverky, ježci, zajíci, mládě lišky a také srnka) a ptáci. Obá-
vám se, že může dojít k vážné nehodě, protože se v posled-
ní době po této komunikaci pohybuje stále víc a víc lidí.  
A vyřešila by to jednoduchá cesta pro pěší!
Pokud se Vám projekt líbí, neváhejte hlasovat ve veřejném 
hlasování.

MOJE BEZPEČNÁ ADRESA
SOUTĚŽ PRO VÁS

Zapojte se do soutěže o praktické dárky  
a odpovězte na soutěžní otázku. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 6:
Včasné zjištění začínajícího požáru nebo zakouření místností v bytě nebo 
domě, vám může zachránit život. Víte, jak včas odhalit kouř  
v místnosti nebo začínající požár ve vašem bytě?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské 
policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou 
slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát 
můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA 
BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné 
bydlení. 
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v  příštím čísle zpra- 
vodaje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: https://www.
mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká, mimo 
jiné, i při špatném spalování zemního plynu a LPG. Oxid uhelnatý v lidském 
těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány mozkové 
buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází k nedostatečné-
mu okysličení mozku a při vysoké koncentraci nastává smrt. Příčinou 
vzniku oxidu uhelnatého může být: 
• Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž 
je instalován spotřebič.
• Nedostatečné provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce.
• Špatná průchodnost spalinových cest (komína).
• Zpomalení odtahu spalin nebo dokonce obrácení komínového tahu 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak 
zimní inverze).
Detektor oxidu uhelnatého provádí opakovaná měření každou vteřinu. 
Překročení maximální úrovně CO je opticky indikováno červenou LED 
diodou a akustickým alarmem (85 dB). Mezi funkce detektoru  patří i LED 
indikátor, který v případě poruchy nebo nízké kapacity bateriového zdro-
je žlutě bliká a vydává akustický signál.

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPO-
RUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní 
doporučení realizovat, je možné od brněnské městské policie získat cer-
tifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmínek 
certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími 
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě 
jsou, odpovídaly základním doporučením. 

Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových 
stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete 
získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie 
Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra – vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:

str. Luboslav Fiala
tel. 548 210 035, e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz
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V tomto článku bych se ráda zabývala léčivými vlastnostmi někte-
rého ovoce, které se běžně pěstuje na našich zahradách. Ovoce 
používá asi každý, ale o jeho léčivých vlastnostech se mnoho neví. 
Ráda bych tedy tuto situaci trošku napravila.

Nejčastěji konzumovaným ovocem u nás je pravděpodobně jablko. 
Používáme ho jak syrové nebo sušené, tak i hojně v kuchyni, počína-
je různými džemy a kompoty, až po moučníky, přidáváme ho do  
salátů nebo různých masových i zeleninových pokrmů. Jablka mají 
vysokou výživnou hodnotu, obsahují bílkoviny, vlákniny, minerální 
soli, vitamíny a mnoho dalšího. Jsou výborným dietním pokrmem, 
regulují stolici, a to jak při zácpě, tak i při průjmu, pomáhají při edé-
mech, různých typech žloutenky, při chorobách srdce, ledvin a při 
vysokém krevním tlaku, otylosti, významně zlepšují krevní obraz.  
Jsou vhodná i při různých formách revmatismu. Výborným léčivým 
prostředkem je jablečná syrovátka (recept na konci článku). Zlepšuje 
chuť k jídlu, podporuje trávení, čistí jazyk, čistí kalnou moč, snižuje 
horečku, zlepšuje krevní obraz, uvolňuje hleny, tlumí kašel, je vhod- 
ná při celkovém oslabení a infekčních chorobách.
V dávných kulturách 
bylo jablko symbo- 
lem slunce. Dávalo se 
do souvislosti s  ne-
smrtelností, uchová-
ním mládí a krásy  
i s  plodností. Jablko 
bylo součástí mnoha 
starých rituálů a za-
svěcení.

Dalším velmi často používaným ovocem u nás je hruška. I u hrušky 
je nejčastější využití jako u jablka, tedy jako syrové nebo sušené 
ovoce, džemy, kompoty a v kuchyni do koláčů, salátů i různých pe- 
čených pokrmů. Hrušky obsahují zejména vitamín C, ale i jiné vita- 
míny, minerální látky, organické kyseliny a mnoho dalších zdraví 
prospěšných látek. Léčivé účinky hrušky se projevují při zánětech 
močových cest a při tvorbě močových a ledvinových kamenů, hruš- 
ka působí desinfekčně, zpevňuje stěny cév, působí močopudně  
a žlučopudně a pomáhá i při žaludečních potížích. Posiluje srdeční 
činnost, pomáhá při chorobách spojených s  vyššími teplotami  
a zimnicí. Vhodnou lékovou formou je šťáva, odvar z křížal, čaj z listů, 
nebo jen konzumace plodů.

Velmi oblíbeným 
ovocem u nás je také 
švestka. I toto ovoce 
se využívá jak v čers-
tvé, tak i v  sušené 
formě, v kuchyni pak 
do pečení, povidel  
a různých pečených 
i vařených pokrmů. 
Oblíbená je i pálen-
ka. Švestka je vý-
znamným zdrojem 
mnoha vitamínů  
a minerálních látek, 
se používá na ochra-
nu před viry a bakteriemi, při poruchách trávení, výborná je při zácpě, 
detoxikuje organismus, čistí střeva, posiluje imunitu. Pomáhá proti 
rakovině, je významným antioxidantem, podporuje krvetvorbu  
a látkovou přeměnu, má výborný vliv na zdraví pokožky, vlasů  
a nehtů, je výborným pomocníkem při kardiovaskulárních choro- 
bách, podporuje funkci jater a ledvin a pomáhá udržet zdravou hla-
dinu cholesterolu v  krvi a při bolestech kloubů a dně. Slivovice je 
výborným desinfekčním a hojivým prostředkem, a to vnitřně na 
podporu trávícího ústrojí, proti střevním infekcím, zevně na obklady 
při bolestech kloubů, jako kloktadlo pomáhá při paradentóze.

Posledním ovocem, 
kterým bych se chtě- 
la dnes zabývat, je 
broskev. I broskev  
má podobné využití 
jako ovoce, tak v ku-
chyni. Tento plod je 
významným zdro- 
jem vitamínů, zejmé-
na vitamínu A, E a C  
a minerálních látek,  
zde hlavně draslíku, 
hořčíku, fosforu, zinku, železa a vápníku. Broskve výborně uvolňují  
a regulují nervový systém, jsou mírně projímavé a močopudné, čistí 
a regeneruje organismus, pomáhají v prevenci vysokého krevního 
tlaku a podporují srdeční činnost, působí proti stresu a podporují 
dobrou náladu. V dávných dobách byly broskve symbolem panenství.

JEŠTĚ PŘIKLÁDÁM JEDEN RECEPT:

Jablečná syrovátka
Jablečný mošt nebo víno smícháme s pramenitou vodou a s mlékem 
ve stejném poměru a zahřejeme asi na 90 °C. Působením teploty  
a organických sloučenin se mléko srazí a vzniklou tekutinu přefiltru-
jeme přes čisté plátno. Pijeme vlažnou, můžeme přisladit medem. 

Přeji všem krásné podzimní dny plné zdraví a radosti, naplněné vůní 
a chutí ovoce.
 Zina Lišková

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ ÚČINKY OVOCE
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Za bolševika nešlo bét bez háčka. Takže, jakmile sem se rozhodnul, 
že hodím vegetu na véšce mávačku, začal sem shánět jinó haklbery 
fin. Učení mě celkem laplo za hercnu, tak sem se začal rozhlížet po 
nějaký střední bódě, hlavně, aby byla blízko domášova a já mohl 
mórgen hópnót z betle co nejpozdijá.
Nejblíž byla zdravka na Merhautce, ale tam mě fíra bódy vypral z futer 
už před dvěma járama. Takže stavárna. Vygómal sem špica poděláv-
ku. Naklapal sem k  ředitelskýmu a vařim: „Stálé zdraví, náčelníku, 
právě ukončuju vodbornó stáž na véšce a doslechl sem se, že hledáte 
učitelskýho elektrotechniky.”
Direktor nahodil překvapenó čučku a vaří: „To je úžasné, jak ten školský 
úřad perfektně pracuje. Včera jsem odeslal požadavek a dnes mi poslali 
perspektivního učitele.”
Abych nezapomněl, tentokrát sem měl na sobě šolnu a byl v převleku 
za inteligenta. Ředitel se mnó hned sepsal glétoš vo hokně a dali sme 
si scuka poslední téden v srpencu, kerýmu kantorský hókajó přípravné.
V bódě to bylo špica. Hned, jak mi dali noty, co budu mladém klóct 
do štryclí, měl sem se stavit pro učebnice. Šéf skladu bichlí, inženýrské 
vasrovéch staveb, mně hned ze startu máznul dotazník, jestli su 
učitelské nebo inženýr.
„Su inženýrské,” vařím, „ale nějak na tem nebazíruju, taky su Žanek.”
„Tak to je špica,” hókl na mě borec, „když seš inža a né učitel, tak se s tebó 
bude dát hantýrovat jak s normálním člověkem.”
A měl recht. Časem sem zgóml, že v bódách je třeba šílené průser, 
když je nevyplněná třídnica, kdežto dyž sem bóchal ve fabale Chira-
na, tak tam byl průser to, když hořela lakovna.
A tak sem naklapal v září na svó první hoďku elektrickéch válek. De-
centně sem se vošolnil, žádný džanky ani džiska. I solidní vypucovaný 
šlupky sem si nazul a v klepetu sem měl diplomatické kufřík. To abych 
u mladéch vzbudil solidní dojem. A ne, jako tehdá na véšce, dyž si mě 
spletli s instalatérským.
Dovesloval sem před třídu a byl ještě chvílu čas, nezvonilo ani na 
přestávku. Zgóml sem u zdi stát nějaký plonkovní židlochovice, tak 
sem na ně hodil sicnu. Ale to sem neměl dělat. Ta židla měla nalome-
ný haksny, a tak pode mnó okamžitě rupla a za šílenýho rachotu sem 
se zřítil na krovky. Votevřely se dveře všech tříd, vyletěli zvědaví 
borci, kocóři i kantorský a jeden učitelské dokonca hystericky zařval: 
„Co je to tady za bordel?!”
Když mě zgóml, jak hážu záda v troskách židle a v ruce pevně držím kufr, 
nahodil prskačku do rolety a vodklapal pali za zvuku školního zvonku. 
Študáci lochec jak sviňa a já se stal díky tomuto ántré těžce populární.
Brzo sem lapl i svoju první přezdívku – Izák. Podle kolegy Newtona, keré 
visel na fotce ve fyzice na zdi a měl pré stejně dlóhý harizony jako já. 
Na bódě sem se už solidně etabloval. Nic moc sem to, pravda, s uče-
ním nehrotil, nevařil sem na žáky žádný podělávky a ze zásady nedá-
val domácí úkoly. Je to totiž na hnědku. Kdo to góme, tak je to pro 
něho zdržovačka, kdo to negóme, musí to druhé den v bódě vobkres-
lit a jen ho to zbytečně zdržuje vod jiný, záživnější činnosti.
Taky mě študáci docela často chtěli brát s sebó na vélety, abych jim 
dělal dozora.
Jako třeba v jedný třídě, se kteró dokonca nechcela valit do Práglu 
ani jejich třídní. Tak sem se na tu akcu upsal a vzal s sebó ještě mladó 
tělocvikářku. Ta měla ze startu všelijaký blbý nápady, ze kteréch sem 
ju ale rychle vyléčil. Třeba chcela šacovat borce, jestli nemajó v moš-
nách zašitý válce a alkec. A proč by tak asi jeli na vélet, že? 
Já sem si třídu v Práglu v kempu u Vltavy nechal nastópit a vařím:  
„Glgačku nésu štond uhlídat, tak apeluju aspoň na zkušený pařiče, aby  
se o začínající postarali a oni nám tu z teho nezakukali. Kocóři, chovéte 

se tak, abyste nechovaly. Co se tady stane, to tady taky zůstane. Howgh 
– dohantýroval sem!”
Dostalo se mi ujištění, že je to jasné vál, a mutra třídy Putnová, která 
už dvakrát prohučela, mi hókla, že se vo fšecko postará. Ve škole se 
mezi kantorskéma proslýchalo, že ta havaj má velice dobró povahu  
a pré dokonce nezištně zaučuje nezkušený spolužáky v sexu.
Tak sme pískli večerku a zapluli do chatek. Asi do půlnoci sem si lóskal 
bichlu a pak mě napadlo, že hodím čučku na študácký, jestli už gróňajó. 
Z chatek se ozýval veselé výskot a cinkání flašek. Jenom v jedný bylo 
ticho. Tam teda vtruknu, gómal sem, abych jako nikeho nevodchytl, jak 
glgá vajnoš nebo rumunsko. Vlčmen se nacháluje a kozišťat neubude.
Votevřel sem teda futra a nahodil těžkó diviznu. Proti mně holé gébiš 
nějakýho borca a pod boříkem šklebící se Putnová, haxny do praku, 
v jednom klepetu žváro, v druhým škopek a vaří: „Dobré večír, pane 
profesor. Fšecko v rychtiku, tadyk mladýmu už to docela de!”
Nechcel sem rušit vyučování Putnový, tak sem nahodil bleskovó 
zpátečku a šel rači gróňat do regála. 
Druhé den, zatímco študácký z jinéch škol měli rozcvičku a kantorský 
je rovnali v nějakéch zástupech, moji svěřenci plnili popelnice vygl-
ganéma flaškama všeho druhu. A hlásili, jak jedneho kalóska museli 
vomévat vasrůfkó a s jiným zase mutra třídy klapala kolem kempu až 
do rána, aby tu čtyřku promiláčů ze sebe dostal ven. Zkrátka, poda-
řené vélet za památkama Práglu.
Asi zase po roce zástupce fíry vygóml, že bóda uspořádá pochoďák. 
Pré dvacet kilců. Už na poradě sem nesměle hókl, že vyhlazovací 
pochody dělali naposledy fašisti, ale aktivní tělocvikáři mě zahlušili.  
Asi jim pohyb dělal dobře. Chcel bysem je ale vidět na mým místě, 
jak by se jim chcelo vláčet dvacet kilců tu moju vanu.
Každé dostal na povel svoju třídu s  tem, že ne aby nás napadlo si 
traťovku nějak usnadňovat nebo zkracovat a že ustavijó i kontrolní 
bod. Dal sem s třídó karfióle do holpecu a vygómli sme, že do Sobů-
lek se dá jet basem k dubu a pak že už to nějak doklapem do cíle. 
Hned po startu vyhlazovací války sme zapadli do palerma a po hoď-
ce naklapali na bas. U dubu v půlce traťovky sme vystópili, bohužel 
tam byla zrovna shromážděná celá bóda s kantorskéma i ředitelským. 
Tam byl totiž ten kontrolní bod kvůli švindlování. Fšici kalósci a koc 
radostně skandovali Izák, Izák, ale fíra bódy s kolegama na mě háze-
li čučku, jak dybych byl malomocné.
Po pár měsícách došlo k velkýmu kotrmelcu. Bolševik šel vod válu  
a začaly se dělat i změny v osnovách. V únoru vyměnili i fíru bódy, páč 
ten minulé byl u komárů. V bódě to vařilo jak v úle. 
Na jaře mne zase lapl zánět žil, takže sem podle rady doktorskýho 
musel házet sicnu s nohama na ponku, aby se krev do pastelek ne-
dostala pod takovým tlakem. Odborně se temu hóká polohování.  
Ve třídě to vypadalo super, kantorské s nohama na ponku. Fšici gó-
mali, že to mám v paži, a já byl přitem nemocné!
Přiblížily se maturitní písemky a já jednó naklapal dělat k nim dozora. 
Po revoluci začaly vycházet různý erotický cajtunky, a tak je samose-
bó študáci donesli i k matuře, aby se učitelské při hlídání nenudil. Tak 
sem hodil sicnu, vyhodil kopyta na ponk a vysadil čučku na ty láčový 
kocóry v barevným Leu. Vtem se votevřely futra a do třídy naklapal 
na kontrolu ředitelské s  krajským inspektorem. Inspektorské určo 
gómal, že su veliké mazák. Pastelky na ponku, čučka do cajtunku na 
mošnu přes dvě stránky a študáky na salámu. Ani rači nic nehlásil  
a vodklapal i s fíró bódy pali.
Dofčil negómu, jestli za dva měsíce nezrušili mě kvůli elektrotechni-
ce, nebo předmět elektrotechnika kvůli mně. Jisté vál je, že vod září 
sem byl vodejit učit na automobilové učňák.

JAK SEM DĚLAL IZÁKA NA STAVÁRNĚ Honza Hlaváček



BABIČKO VYPRÁVĚJ … O VAŘENÍ

V tomto čísle jsem připravila recept, 
který do rubriky „Babičko, vyprávěj 
o vaření” zcela jistě patří, protože 
jsem si jej vypůjčila z Domácí kuchař-
ky Magdaleny Dobromily Retigové.

SVÍČKOVÁ PEČENĚ S OMÁČKOU
Vezmi pěknou svíčkovou pečeni, 
všecky kůžičky z ní okrájej a nasol ji; 
vezmi ocet, dej do něj cibuli, dymián, 
celý pepř, zázvor, nech to povařit, 
polej tím tu pečeni, nech ji čtyry dny 
tak ležet, každý den ji ale musíš ob-
racet. Pak ji vyslaň (vyšpekuj) jako 
zajíce, upeč ji, vlej pod ni tu omáčku 
a polívej ji kyselou smetanou; můžeš ji za pečeni teplou i studenou 
požívat. Nebo pokrájej ji, když pečena jest, na kousky, dej trochu 
strouhané smažené žemličky k tomu, vezmi dva žloutky, trochu ky-
selé smetany, dobře to rozkloktej, nech, co se ta pečeně pekla, 
s omáčkou tou povařit, pak to na tu pokrájenou pečeni proceď, dej 
trochu citronové kůry, a když to na stůl dáváš, naceď trochu citrono-
vé šťávy do toho. Dobrou chuť!

Tak co, zkusíte uvařit podle paní Magdaleny Dobromily? 
Tato významná česká  buditelka a  spisovatelka,  autorka  kuchařek, 
básní, divadelních her a krátkých próz ve své nejznámější knize „Do-
mácí kuchařka” nevydala jenom recepty, ale také rady a ponaučení: 
Ponaučení, kterak jídla při menších i větších tabulích po sobě jíti 
a se dávati mají, aby nezkušené mladé hospodyňky neb kuchařky 
v tom nepochybily a snad buď samé sladké neb samé kyselé pokrmy, 
nebo moučná jídla napřed, a zeleninu naposled nedaly. 
Tedy chci několik příkladů uvésti, kolik jídel při menších i větších ta-
bulích přísluší a kterak se volit a po sobě nosit mají. Rozumí se samo 
od sebe, že v  jídlech změna se dělat může a že kuchařka dle času, 
v kterém právě tabuli strojí, řídit se musí, co k dostání jest.
Příklad: 1. Bílá polívka s rejží
  2. Hovězí maso s cibulkovou omáčkou a okurkami
  3. Kuřátka s karfiolem
  4. Pečená kachna
  5. Hlávkový salát
  6. Talířek suchárků
  7. Pivo-víno-kafe
Osobně bych tuto tabuli nepovažovala za malou. 
Ale jiný čas, jiné zvyklosti…

Miroslava Keprtová

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY
V KNÍNIČKÁCH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
2021/2022  Pořádané ÚMČ Kníničky 

Zahajujeme další ročník rukodělných a keramických kroužků 
pro děti i dospělé. S  novým cyklem kroužků budeme začínat 
v pondělí 4. října.

Kroužky pro děti ze školky budou probíhat opět jako dosud v pon-
dělí a ve středu odpoledne v době od 14.45 do 16 hodin. S dětmi 
ze školky se snažíme pracovat podle věku a podle zkušeností, s těmi, 
které k  nám již chodily, můžeme začít dělat složitější výrobky, za 
čátečníci a menší děti tvoří jednodušší věci, aby si materiál osahaly  
a naučily se základním dovednostem. 
Zájemci o keramiku v rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce 
školky.
Pondělní kroužky budou začínat 4. 10., středeční kroužky 6. 10. 

Rády bychom otevřely znovu i kroužek pro školáky, který jsme 
museli loni z důvodů vládních opatření ke covid-19 zavřít. Pro školáky 
zatím počítáme s jedním termínem, a to v pondělí nebo ve středu. 
Termín bude upřesněn podle počtu nahlášených a možností většiny 
účastníků. Děti se zde budou věnovat nejen keramice, ale i některým 
dalším výtvarným a rukodělným technikám. 
Zájemci o kroužek pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na 
níže uvedené kontakty. Přesný termín kroužku bude po upřesnění 
zveřejněn na internetových stránkách ÚMČ Kníničky, zájemcům, 
kteří se nám přihlásí, ho sdělíme mailem.

Rukodělné dílny pro dospělé plánujeme jako dosud ve středu od 
18 do 21 hodin a budou začínat rovněž ve středu 6. října. Program 
podzimního cyklu bude k dispozici na internetových stránkách ÚMČ 
Kníničky nebo na vývěskách. Těm, kteří k nám již chodili, ho zašleme 
mailem. Zájemci se mohou hlásit rovněž na níže uvedené kon-
takty.

Upozorňujeme, že průběh kroužků závisí na aktuálních vládních 
opatřeních pro covid-19, aktuální informace budou vždy zveřejněny 
na internetových stránkách ÚMČ Kníničky, nahlášeným účastníkům 
budou zasílány mailem.
Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich 
zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim 
a moc se na ně těšíme.  

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

Irena Bubeníková je člověk, kterého si velmi vážíme, a to nejen proto, že před několika lety posunula obsahovou kvalitu  
Kníničského zpravodaje k profesionální žurnalistice. Nechyběla na žádné kulturní akci, a proto také dokázala fotoaparátem  

zachytit typické momenty a dokonale popsat dění v Kníničkách jak do Kníničského zpravodaje, tak do Kníničské kroniky.  
Nyní se rozhodla z osobních důvodu ukončit práci šéfredaktorky Kníničského zpravodaje. 

Přejeme si, pokud bude mít chuť, čas a náladu, abychom se potkávali na všech kníničských akcích,  
a aby se svými cennými radami a zkušenostmi nadále pomáhala vylepšovat Kníničský zpravodaj.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším životě.

Redakce Kníničského zpravodaje


