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ULICE ONDROVA 
V minulém roce jsem Vás informoval o vý- 
voji projektu na zklidnění ulice Ondrova. 
Ke konci roku byla zastupitelstvu městské 
části doručena žádost občanů bydlících  
v okolí ulice Ondrova, která obsahovala  
dva základní požadavky – zajistit zklidnění 
dopravy a zajistit spolupráci s investorem 
terasových domů tak, aby plánovaná výstav-
ba co nejméně narušovala život občanů 
bydlících v blízkosti stavby.
Dne 6. 12. 2018 proběhla schůzka na úřadě 
za účelem koordinace výše uvedeného.  
Přítomni byli zástupci dotčených občanů 
(paní Mikulová, pan Chrápavý), investor stav-
by terasových domů (společnost Reko a.s. 
zastoupená Ing. Knapcem) a já jako předsta-
vený MČ Brno Kníničky. Zástupce investora 
přislíbil max. součinnost s občany, včetně 
úpravy pracovní doby při výstavbě teraso-
vých domů a to Po–Pá 7.00–19.00, So 7.00–
15.00. Kompletní vyjádření od této společ-
nosti mi bylo dodáno písemně. Vyjádření 
jsem předal stavebnímu úřadu, aby všechny 
body zapracoval do podmínek stavebního 
povolení na terasové domy tak, aby tyto 
podmínky byly pro investora závazné a sta-
vební úřad mohl jejich nedodržení pokutovat.
Zúčastněné osoby jsem detailně seznámil  
s projektem na zklidnění ulice Ondrova, 
který z podnětu MČ Brno-Kníničky zajišťuje 
městská společnost Brněnské komunikace. 
Tento projekt se nyní blíží k cíli a po téměř 
čtyřech letech práce a zajišťování potřeb-
ných vyjádření by mělo být zahájeno řízení 
pro vydání územního rozhodnutí. 

Ke konci roku proběhla rovněž schůzka  
s vedoucím spol. Brněnské komunikace, 
vedoucím Odboru dopravy Jihomoravského 
kraje a vedoucím Správy a údržby silnic  
Jihomoravského kraje. Na schůzce se mi 
podařilo prosadit náš požadavek na prove-
dení diagnostiky vozovky a provedení testu 
drsnosti komunikace ulice Ondrova. Výsled-
ky potvrdily, že vozovka za mokra vykazuje 
zvýšené riziko nebezpečí smyku. Stížnosti 
na stav a nebezpečnost komunikace, které 
správcům komunikace neustále zasílám, se 
nyní ukázaly jako prokazatelně oprávněné. 
Bezodkladně bylo navrženo a je připravová-
no prozatímní řešení – snížení rychlosti ze 
40 km/h na 30 km/h s doplněním dodatkové 

tabulky nebezpečí smyku. Tento návrh nám 
bohužel nevyřeší problém s vozidly, které 
při nedodržení rychlosti za deštivého poča-
sí končí mimo vozovku.
V minulosti jsem jednal s Policií ČR o umís-
tění zpomalovacího semaforu, který mi byl 
ale zamítnut, proto jsme v roce 2017 na za-
stupitelstvu MČ přijali usnesení na inves- 
tiční záměr úsekového měření. Úsekové 
měření však spadá do kompetence Odbo- 
ru dopravy Magistrátu města Brna, který 
úsekové měření připravuje na několika mís-
tech po celém Brně a záměr odsunulo kvůli 
řešení rezidenčního parkování. Přes mé  
urgence a žádosti nebylo úsekové měření 
dosud zajištěno. Je však nutno dodat, že 
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úsekové měření nebylo zatím zřízeno na 
území žádné městské části, a to přes to, že 
se požadavky starostů městských částí na 
nutnost těchto měření neustále kumulují  
a nátlak na jejich prosazení sílí. V únoru roku 
2019 tak byla Radou města Brna zřízena 
pracovní skupina pro bezpečnost v dopra- 
vě v Brně, která by měla řešit úsekové  
měření v rámci celého města Brna, a tedy  
i úsekové měření na ulici Ondrova. Podle 
posledních informací, které mám od vedou-
cího Odboru dopravy pana Ing. Račanské- 
ho, má být během tohoto roku připraven 
projekt na úsekové měření na 2 úsecích ve 
městě Brně. O které úseky se bude jednat 
ještě není známo, určí je až pracovní skupi-
na. Mrzí mne, že si o svém území nemůže- 
me pružně rozhodovat sami dle požadavků  
a potřeb, které máme. Je mnoho oblastí,  
kde jsme, stejně tak jako ostatní městské 
části, svázáni Statutem města Brna, který 
nám vymezuje naše kompetence. Adminis-
trativa města Brna je velmi rozsáhlá a časo-
vě náročná, mnohdy nám nezbývá, než na 
orgánech města Brna neustále prosazovat 
a urgovat řešení zájmů naší malé městské 
části. Ze své pozice mohu realizovat jen 
dílčí řešení.
V současné chvíli je podán na Krajské ředi-
telství Policie ČR další podnět na pravidelné 

měření rychlosti vozidel na ulici Ondrova  
a také na kontrolu tonáže vozidel, které ze 
strany od Kuřimi nesmí překročit váhový 
limit 16t.
Ve spolupráci s městskou policií je v ranních 
hodinách u školky přistavena hlídka u pře-
chodu pro chodce, která se zde pravidelně 
vyskytuje dle možností kapacit bystrckého 
oddělení policie.

V průběhu tohoto roku rovněž dojde k ob-
nově dopravního značení přechodů, zastá-
vek i středových čar. 
O dalším vývoji na ulici Ondrova Vás budu 
průběžně informovat a věřím, že se v již 
brzké době dočkáme dořešení projektu 
zklidnění, a i následné stavební úpravě celé 
komunikace tak, aby se zlepšil život obyva-
tel, kteří zde bydlí.

Martin Žák, starosta
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Vážení spoluobčané.
Stojí za to shrnout průběh veřejné schůze k dálnici D43 z 6. května. 
Je cenné, že se účastnilo mnoho občanů Kníniček a že padlo vel- 
ké množství podstatných otázek a námitek. A bylo co namítat. 
V úvodní prezentaci zpracovatele studie se sice objevila mapa tran-
sevropské silniční sítě TEN-T s koridorem od rozestavěné dálnice  
D35 (spojující oblasti Hradce Králové a Olomouce) k Brnu, ale věc 
však byla prezentována tak nesrozumitelně, že logicky vyvolala 
otázky požadující vyjasnit, o jakou komunikaci přes Kníničky vlastně 
má jít, když ji nyní kraj označuje ne jako D43, ale krypticky jako S43 
a město Brno dokonce až komicky jako X43.
Od projektantů zněly formulace, že s  tou součástí transevropské  
sítě TEN-T to prý tak horké nebude, že zde prakticky žádná meziná-
rodní a dálková doprava nepojede a že podle jejich dopravního 
modelování od severu k Brnu nelze očekávat podstatné navýšení 
intenzit dopravy. Opět padlo nehorázné tvrzení, že tranzitní dopra-
va bude činit jen 3 procenta, což by znamenalo 3 auta ze sta, tedy 
jedno tranzitní vozidlo za cca 2.5 minuty. Tomuto tvrzení pro komu-
nikaci desetiletí označovanou jako dálnici by snad neuvěřilo ani 
dítko školou povinné. 
Korunu celé diskuzi daly zvídavé otázky občanů, proč se tedy dál-
niční komunikace za miliardy přes Kníničky má vůbec stavět, 
když tu údajně žádná dálková doprava, pro kterou se dálnice 
typicky staví, jezdit nemá. Na to neměla prezentující strana žádnou 
přijatelnou odpověď. 
Prezentující strana tvrdila, že tato nová čtyřpruhová komunikace 
přes Kníničky má prý hlavně „aglomerační“ charakter, tedy obsluhu 
města Brna a nejbližších obcí. Toto občany neuspokojilo a padl 
oprávněný komentář, že dopravu je potřeba z Kníniček odvést a ne 
ji sem zavlékat. 
Ani po delší diskuzi nebylo nijak vyjasněno, jak by transevropská 
komunikace měla být jakousi místní / „aglomerační“ silnicí. Naopak 
vyšly najevo závažné problémy dopravního modelování ve stu- 
dii. Toto modelování predikuje u Kníniček 4,3 tisíce vozidel náklad-

od křižovatky u UNIHOBBY, vedený za Mniší horou a napojený se-
verně od Kníniček na silnice od Jinačovic a Rozdrojovic (a umožňu-
jící vybudovat kvalitní nový vchod do ZOO s parkovištěm a pohodl-
ným přístupem do ZOO), a to vše za zlomek ceny v porovnání s cenou 
dálnice. Za zmínku stojí, že kraj tuto trasu obchvatu použil ve své 
studii, čímž uznal, že je smysluplně naprojektována. Současně je 
však jasné, že takovýto obchvat musí vždy mít jen lokální význam, 
a tedy jeho zahrnutí do krajské studie, která měla řešit jen páteřní 
dopravní koridory, byl ze strany zpracovatelů studie holý nesmysl. 
Diskuze pokračovala tím, proč město Brno, snad jako jediné v  re-
publice, nechce vyvést tranzitní dopravu mimo obytné a rekre-
ační oblasti. Občané se ptali, proč není k vyvedení tranzitu pláno-
vána komunikace typu plnohodnotného obchvatu celého města 
Brna. Místo přijatelné odpovědi jim bylo sděleno, že studie vybrala 
optimální řešení, a tím je prý „43“ přes Kníničky, Bystrc a Bosonohy. 
Jak k tomuto „optimálnímu“ řešení zpracovatelé dospěli, se nedalo 
uvěřit. 
Argumentace projektantů jakousi „dopravní účinností“, tedy snad 
svedením co nejvíce aut na jednu silnici, přišla řadě přítomných až 
směšná, pokud by nebyla v  daném případě tragikomická. Někdo 
snad potřebuje najít obětního beránka, který bude akceptovat již 
existující tranzitní dopravu nesprávně zavlékanou do Brna. Pokud 
město tento absurdní postup kraje podporuje a chce obětovat 
obytné a rekreační oblasti, pak je to zásadní chyba. Stavět jednotli-
vé části města proti sobě je nešťastné. Město by mělo chránit 
všechny své občany a hledat takové řešení, které by bylo dob-
rým řešením pro celé Brno. 
Řešení přitom existuje a jak řada z vás ví, v roce 2016 se podařilo, 
aby kraj konečně uznal, že existuje realizovatelná varianta D43,  
tzv. varianta „Optimalizovaná“, která by mohla vytvořit plnohod-
notný obchvat celého Brna, a tedy vést zcela mimo Kníničky  
a Bystrc. Tato varianta byla jako územní rezerva schválena v krajském 
územním plánu (Zásadách územního rozvoje – ZÚR) v roce 2016.
Občané se proto následně ptali, proč tato Optimalizovaná varianta 
není v připravovaném návrhu Aktualizace ZÚR a proč nebyla posou-
zena v prezentované studii. Přítomný náměstek hejtmana se pokou-
šel postup kraje hájit a nejprve tvrdil, že zde byl rozpor s platnou 
normou. To bylo ze sálu rozporováno s tím, že pan náměstek pomi-
nul specifickou normu pro křižovatky na pozemních komunikacích. 
Náměstek kontroval, že vlastně Optimalizovanou variantu ve studii 
nevyloučili, jen zde o pouhých 200 m posunuli jednu křižovatku. 

ZOUFALÉ POKUSY PROSADIT TRANSEVROPSKOU DÁLNICI PŘES KNÍNIČKY

Dopravní model ze studie pro tzv. nulový stav 
2035

(v čitateli je celková intenzita, ve jmenovateli  
intenzita nákladní dopravy v tis. za den)

ní dopravy denně. To samo je ohromné 
číslo, zejména pokud si uvědomíme, že na 
transevropské komunikaci bude provoz  
ve dne i v noci a bude zde dálková, tedy  
i kamionová doprava, tedy něco, co v Kní-
ničkách nyní neznáme. 
Občany byla zpochybněna i výše prediko-
vaných intenzit dopravy. Podle použitého 
modelování pro takzvaný nulový stav má 
být na jižním výjezdu z Bystrce v roce 2035, 
tedy za 16 let, pouhých 13,9 tis. vozidel 
denně. Stačí ale nahlédnout do realitu od- 
rážejícího kartogramu Brněnských komu- 
nikací, kde je doloženo již pro loňský rok 
15 tis. vozidel denně. Tedy predikce v kraj-
ské studii pro dobu za 16 let je nižší než 
hodnoty zjištěné vloni!! 
To vede k naprostému zpochybnění celé 
studie, neboť takto jsou podhodnoceny 
i odhady budoucí hlučnosti a prašnosti. 
Občané rovněž připomněli, že existuje pro-
jekt na odvedení dopravy z  ulic Ondrova  
a u ZOO, projekt obchvatu Bystrce-Zá-
mostí a Kníniček, tedy obchvat navržený 

Reálně zjištěné intenzity dopravy –
Brněnské komunikace 2018

(v čitateli je celková intenzita v tis. za den, ve jme- 
novateli podíl nákladní dopravy v procentech)
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Hned na tomto bodě se však ukázalo, jak chybně je náměstek 
informován, neboť mu bylo ze sálu namítnuto, že nešlo jen  
o 200 m, ale o 10x více, tedy o 2 km. Přítomnému vedoucímu pro- 
jektantu nezbylo než to na místě panu náměstkovi potvrdit.  
Tak jsme teď zvědavi, zda pan náměstek, v dřívějších letech občan-
ský aktivista na Lesné, z předmětné věci vyvodí nápravu ve prospěch 
pravdivosti a ve prospěch chybou dotčených občanů nebo ne.  
Na chybné a neúplné krajské studii je jistě nemožné založit 
korektní schvalování Aktualizace ZÚR.
Dosavadní historie soudních řízení ukazuje, že soudy doposud v kri-
zových fázích rozhodly kauzy D43 přes Brno ve prospěch občanů. 
V roce 2010 Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil koridor D43 přes Brno. 
Následně v roce 2011 se sice kraj pokusil v tzv. 2. pokusu o ZÚR znovu 
D43 přes Brno schválit, ale bylo to opět zrušeno rozsudkem NSS. V roce 
2016 v tzv. 3. pokusu o ZÚR kraj k vymezení koridoru D43 nepřistoupil 
a vymezil v úseku od dálnice D1 po Kuřim jen dvě územní rezervy, 
jednu v trase Optimalizované trasy 43 (obchvatu města Brna) a druhou 
v trase „Hitlerově“. Podle těchto územních rezerv není možné pro „43“ 
vydat územní rozhodnutí, a tedy není možné „43“ stavět. Protože 
vybudování obchvatu města Brna je ve veřejném zájmu, kraj měl 
řádně obě územní rezervy posoudit a o trase „43“ korektně rozhod-
nout již v roce 2016. Proto bylo v žalobě z roku 2017 také napadeno 
nedokončení ZÚR. NSS však tuto žalobu zamítnul, i když v  tiskové 
zprávě uvedl: „Za kritickou námitku kasační soud považoval rozsah 
územních rezerv, nicméně dospěl k závěru, že nevylučují účinnost zásad 
jako celku a umožňují doplnění podkladů pro vytyčení některých částí 
dopravních koridorů v nejzatíženějších územích včetně posouzení ne-
zbytných kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad“. 
O „D/R/S/X43“ tedy není rozhodnuto, avšak kraj ve 4. pokusu  
vytvořit a dokončit ZÚR pro celý kraj nyní přistoupil k  podivnému 
postupu s vyloučením „Optimalizované trasy“ a jednoznačně cílí na 
schválení jižního obchvatu Kuřimi (poškozujícího teprve dokončo-
vanou obytnou oblast „Díly za Sv. Jánem“) a trasy „43“ v „Hitlero-
vě“ trase (poškozující obytné oblasti Kníniček, Bystrce, Bosonoh, 
Troubska, Rozdrojovic, Jinačovic, Moravských Knínic, Malhosto-
vic, Drásova, Skaličky, Všechovic a Malé Lhoty). Tento postup je 
nepochopitelný. Na projednávání v prosinci 2018 však zazněla otázka 
ohledně střetu zájmů a následně bylo podáno a doposud nebylo 
řádně vyřízeno podání o tzv. „systémové podjatosti“. 

Je to smutné, že pokud nedojde k nápravě, budou se občané opět 
muset obrátit na soud. Zatím tak daleko ale ještě nejsme a rozhod-
nutí o „43“ nepadne dříve než na podzim 2020. Do té doby se 
občané budou moci ještě dvakrát k věci písemně vyjádřit, poprvé 
zřejmě během několika málo měsíců a podruhé zřejmě na jaře 
2020.

doc. Petr Firbas

Vážení spoluobčané, naše městská část využívá apli-
kaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuál-
ní informace rovnou do vašeho mobilního telefonu 
prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou 
žádné důležité informace, ať už z běžného dění  

v městě, nebo o sportovních a kulturních akcích.
Nyní je nově v aplikaci možnost zpětné vazby směrem k úřadu a to 
Hlášení závad.
Vidíte nedostatek v naší městské části, například černou skládku, 
nesvítící veřejné osvětlení, či jiný nedostatek, jednoduše klikněte  
v aplikaci ve spodní liště na Hlášení závad, kde se vám otevře jed-
noduchý formulář který vyplníte, přidáte fotografii závady, přidáte 
lokalizaci bud´přímo na místě  nebo vyberete na mapě a to přidrže-
ním prstu na místě závady a dejte odeslat.
Email přijde na náš úřad, který danou závadu vyřeší.
Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí.

Martin Žák, starosta

HLÁŠENÍ ZÁVAD V APLIKACI ČESKÁ OBEC
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V první části zasedání zastupitelstvo přijímá usnesení o zapisova- 
teli, ověřovatelích zápisu, programu právě probíhajícího zasedání  
a zápisů a usnesení z minulého zasedání.

Řádné zasedání 15. 4. 2019

Během zasedání byla přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:

● Změnu stanovení plateb za vodu a el. energii, odběrné místo 
Ondrova 25, která spočívá v tom, že platby pro MŠ za vodu a el. 
energii budou vypočítány dle skutečné spotřeby na základě 
podružných měření od 1. 5. 2019. Platba za plyn zůstává stejná 
– 50 % bude hradit městská část Brno-Kníničky a 50 % bude 
hradit Mateřská škola Studánka. 

● Hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěv-
ková organizace, ve výši 7,96 Kč a jeho rozdělení – 2,96 Kč do 
rezervního fondu a 5,00 Kč do fondu odměn.

● Neposkytnutí dotace z  rozpočtu MČ Brno – Kníničky Diecézní 
charitě Brno – Oblastní charita Blansko. 

● Poskytnutí jednorázového daru ve výši 20 000 Kč dennímu sta-
cionáři Emanuel Doubravice (oblastní charita Blansko).

● Dodavatele stavby na „Stavební úpravy s  nástavbou a novo- 
stavbou přístřešku, objekt údržby Kníničky, umístěné na parc. č. 
308/1 a 308/2 k.ú. Kníničky“ – společnost DROPA s.r.o. s nabídko-
vou cenou 1.258.886,00 Kč vč. DPH a pověřilo starostu uzavřením 
smlouvy. 

● Nerealizovat oplocení kontejnerových stání a pověřilo starostu 
informovat uchazeče o zrušení výběrového řízení.

● Pronájem plynárenského zařízení na ulici K Lesu a Šikulova spo-
lečnosti GasNET s.r.o. a pověřilo starostu uzavřením předložených 
nájemních smluv s touto společností. 

● Uložení částky ve výši:
 – 20 mil. Kč na termínovaný vklad na 6 měsíců
 – 5 mil. Kč na termínovaný vklad na 3 měsíce
 u Komerční banky a.s. a pověřuje starostu provedením této ope-

race.
● Likvidace neupotřebitelného majetku:
 – přídavného mulčovače za malotraktor č. ev. GA/01/00004 
 – rozmetadla CONE 4001 č. ev. GA/02/00003 
 – drtiče větví NEGRI R330 č. ev. GA/01/
 – automobilu Volkswagen Caddy č. ev. UR/01/00010 
 – osobního automobilu Škoda Octavia LX č. ev. UR/01/00009 
 Vše formou prodeje na inzertních serverech, a to tím způsobem, 

že zboží bude nabídnuto za cenu stanovenou znalcem s cenovou 
přirážkou 20 %. Pokud nedojde k prodeji, bude cena ponížena 
každý měsíc o 10 %.

● Oprava drtiče dřevního odpadu VERMEER VARMA 2000 č. ev. 
GA/01/00025 v  částce do 50.000 Kč a jeho následný prodej na 
inzertních serverech, a to tím způsobem, že zboží bude nabíd-
nuto za cenu stanovenou znalcem po opravě s cenovou přiráž- 
kou 20 %. Pokud nedojde k prodeji, bude cena ponížena každý 
měsíc o 10 %.

Během zasedání byla přijata tato usnesení se záporným stanoviskem:

● Souhlas s nevyplácením odměn osobám podílejících se na orga-
nizaci kulturních, sportovních a jinak nazvaných akcí pořádaných 
MČ Brno-Kníničky.

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky vzalo na vědomí informace o:

● zápisech do MŠ Studánka
● výši školného na následující školní rok
● prázdninovém provozu 

Řádné zasedání 3. 6. 2019

Během zasedání byla přijata tato usnesení s kladným stanoviskem:

● Účetní závěrka MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvkové orga- 
nizace, za rok 2018.

● Souhlas s připojeným textem vyjádření k územní studii „Návrh 
využití zahrádkářských lokalit na území města Brna“ a pověřilo 
starostu Městské části Brno-Kníničky, aby přiložené vyjádření 
odeslal na Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) Magist-
rátu města Brna (MMB) a řediteli Kanceláře architekta města.

● Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy- 
užívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na 
území statutárního města Brna.

● Nesouhlas s prodejem pozemků parc. č. 820 a 821 vše k.ú. Knínič-
ky. 

● Uspořádání kulturní akce „Kníničský advent 2019,“ jejíž součástí 
budou: „Řezbářská show,» „Rozsvícení vánočního stromu», 
„Čertovská jízda», „Mikuláš“, „Vánoční jarmark“, a „Vánoční dětské 
dílničky», v ceně do 262.000 Kč bez DPH a zároveň pověřilo sta-
rostu, společně s předsedou finančního výboru ke schvalování 
proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné 
akci.

● Vypsání výzvy k  podání nabídky včetně zadávacích podmínek 
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Dodávka užit-
kového automobilu.“

● Vypsání výzvy k  podání nabídky včetně zadávacích podmínek 
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Dodávka osob-
ního automobilu.“

● Jmenování členů hodnotící komise nabídek výše uvedených bodů 
ve složení Ing. Petr Juránek, Aleš Chrastil, Ing. Josef Stodůlka,  
Bc. Martin Žák, Ing. Lukáš Bezděk

● Seznam dodavatelů poptávaných automobilů k  oslovení dle 
přílohy a pověřilo starostu doplněním dalších prodejců z okolí 
Brna (do 30 km vzdálenosti), tak aby od každé značky byli min.  
2 prodejci. 

● Celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské části  
Brno-Kníničky za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora  
o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2018 
bez výhrad.

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

Hana Juránková

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY 
KONANÝCH 15. 4. A 3. 6. 2019
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BEACH BAR HŘÍBEK
Na Sokolském koupališti proběhlo v pátek 3. 5. 2019 slavnostní  
otevření beach baru Hříbek, který tím zahájil svoji sezónu, a po ně- 
kolika letech odmlky navázal na tradiční občerstvení naší největší 
pláže. Na beach baru můžete ochutnat z nabídky mnoha plážových 
limonád, tropických drinků i koktejlů, posedět pod slunečníky nebo 
si můžete zasportovat a zapůjčit si stále více oblíbený paddleboard, 
jehož půjčovna je součástí objektu.

Martin Žák, starosta

DĚTSKÝ DEN 2019                 SSSSSS

V pátek dne 31. 5. 2019 proběhl dětský den v areálu sportoviště  
na Dolních Loukách. Již tradičně celou akci koordinovala Policie 
České republiky, obvodní oddělení Brno Bystrc, prap. Bc. Dagmar 
Danišová. Oproti minulému roku, kdy nám téměř celý dětský den 
propršel, bylo krásné počasí a postupně se přišlo pobavit, zaspor-
tovat a vyzkoušet speciální vybavení policistů a hasičů na 144 dětí 
s doprovodem rodiny. 
Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy ze stanice Přehrada.  
Jejich tým již tradičně předvedl svoji techniku a také umožnil dětem 
uhasit „oheň hořícího domečku“. 
Letošní program doplnili pracovníci integrovaného záchranného 
systému s prohlídkou vozu sanitky a pracovníci BESIPU, kteří děti 
poučili o základech silničního provozu.  Děti si mohly rovněž zado-
vádět na skákacím hradu spol. od EON a také se podívat, jak pomá-
hají policejní psi při zásahu proti nebezpečné osobě. 
Posilnění a uhašení žízně všech účastníků i doprovodů zařídil úřad 
MČ Brno Kníničky.
Touto cestou bych rád poděkoval za krásné pohodové odpoledne 
všem těm, kteří se na této akci podíleli. Lidem z řad Policie, Hasič-
ského záchranného sboru, IZS, pracovníků Bezpečnosti silničního 
provozu a společnosti EON děkuji za perfektní přípravu jednotlivých 
stanovišť pro děti a za jejich čas, který u nás strávili. Děkuji rovněž 
dobrovolníkům u občerstvení a koordinátorce akce prap. Bc. Dagmar 
Danišová. Můj obdiv a poděkování patří také dětem za jejich sou-
těžní nasazení a dospělým, kteří děti doprovázeli.
Dětem s rodinami děkuji za návštěvu a těším se na další setkání při 
Dětském dnu 2020.

Martin Žák, starosta
foto vpravo: Adam Bubeník, Bc. Dagmar Danišová, Martin Žák

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

přátel, které budeme zkoumat a žasnout nad nimi. Společně taky si 
zazpíváme, zaskotačíme a něco dobrého uvaříme. V nabídce Lipové 
najdete ještě další dvě novinky: Nezmárky pro 1.–3. třídu a E-mise 
pro středoškoláky, kterým není lhostejný stav životního prostředí. 
Víkendový klub Lýkožrouti na Jezírku za Soběšicemi zahajuje novou 
sezónu! Všem ve věku 10–15 let slibuje dobrodružství v  přírodě  
a trénink tábornických dovedností – rozdělávání ohně, vaření v kot-
líku i nocování pod hvězdnou oblohou. Děti od 8 do 12 let zveme 
do nového kroužku Střevlíci, každé úterý od 16 do 18 hodin.
Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi pestrá, od ornitologic-
kého kroužku Puštíci a chovatelských Norníků přes zahradnicko-
kulinářské Kuchtíky až po letošní novinku – badatelský kroužek 
Debrujáři pro děti ve věku od 8–10 let. Jestli se nemůžete rozhod-
nout, který kroužek je pro vás ten pravý, přijďte 14. září na Krouž-
kování, kde se jednotlivé kroužky představí.
Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou kroužcích určených pro 
zájemce starší 15 let. První z nich – Jógou ke zdravému životnímu 
stylu je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla  
a chtějí zkusit i různé meditační a relaxační techniky. A druhý –  
Košíky je určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí uplést si 
košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na www.lipka.
cz/krouzky-lipka.
Přejeme vám pohodové léto a v září v kroužcích na viděnou!

Amálka Čípková, Lipka

STAŇ SE I TY CHROSTÍKEM!
Prázdniny jsou jako stvořené ke společnému  vybírání aktivit 
na nový školní rok. V nabídce Lipky si kroužek vybere opravdu 
každý. Trávíme v  nich spoustu času venku hraním, bádáním  
a poznáváním přírody. Přidejte se k nám!
Na Lipové se chystá pro všechny děti ve věku 4–6 let úplně nový 
kroužek Chrostíci. Čekají nás návštěvy u zvířecích i rostlinných 

http://www.lipka.cz/krouzky-lipka
http://www.lipka.cz/krouzky-lipka
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Devátý den jsme vyrazili na konec ostrova Mull, odkud jsme chtěli 
jet na ostrov Iona. Ráno jsme si domluvili v hradní hospůdce pravou 
skotskou snídani, která se od anglické liší pouze v  tom, že dosta- 
nete skotskou pochoutku Haggis. Základem této pochoutky jsou 
ovčí vnitřnosti, koření, sůl. Ale to není nutné dětem předem říkat.  
A tak skotská snídaně všem chutnala.
Je deštivé ráno. Takové jako u nás v dubnu. Chvílemi je ostré slunce 
a hned zase prudký liják. Po snídani pokračujeme v cestě. Krajina 
kolem je okouzlující a naši páni řidiči opět předvádí své umění  
na místních úzkých silničkách. Jeden most je akorát tak široký na 
náš autobus. Ale než na něj vůbec můžeme vjet, musíme počkat,  
až nám to dovolí stádo krav, které tam bylo první.
Přijíždíme na samý konec ostrova. Teď už svítí slunce. Hned sedáme 
na malý trajekt a plavíme se na ostrov Iona. Na tento ostrov se ne-
převáží auta. Je velmi malý.
Jen vystoupíme na Ioně, vidíme přijíždět menší dřevěnou loď  
s nápisem Staffa. Kolébá se ve vlnách a připlouvá k našemu břehu.  
Ihned se jdeme zeptat, jestli by bylo možné s nimi vyrazit na ostrov 
Staffa, o kterém jsem si mysleli, že už ho neuvidíme. Máme obrovské 
štěstí, loď vyplouvá za půl hodiny a mají místo. Je nám ale jasné,  
že plavba ve vlnách bude dobrodružná. A tak preventivně dáme 
dětem Kinedryl. Vyplouváme. 
Nejdřív obeplujeme ostrov Iona, kterému dominuje krásný kostel. 
Pak si to namíříme k malým ostrůvkům, na kterých je kolonie tuleňů 
s malými tulínky. Musíme být potichu.

EXPEDICE SKOTSKO – TOM ROKYTNÁ 409 BRNO  4. ČÁST 

Ani nedutáme a jen fotíme. Tuleni jsou úžasní. Pokračujeme na 
otevřené moře. Plavba na Staffu trvá hodinu. Loď se kolébá a je  
to docela náročné, sem tam se trochu vody přelije přes palubu. 
Naštěstí máme pláštěnky stále u sebe. Po hodině připlouváme na 
ostrov Staffa. Bohužel papuchálci už tam nejsou. Ale ostrov je nád-
herný. Z dálky jsou vidět sloupcovité útesy vulkanického původu. 
Vystoupáme po schodech, všude kolem je krásně zelená tráva, 
která tvoří nádherný kontrast s tmavě modrým mořem. Procházíme 
ostrov. Na závěr se jdeme projít po útesech k jeskyni. Ta je sice za-
vřená, protože bouře zničila přístup, ale okolí vstupu stojí za to. 



rubrika

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky  strana 2

rubrika

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

červen 2019

strana 9 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

TOM ROKYTNÁ 409 BRNO A TURISTICKÉ ZÁVODY
● Pomalu máme za sebou závodní sezónu. Už nás čeká jen Mistrov-

ství republiky, na který se tentokrát, kromě našich stálic, probo-
jovali a tři mladší dorostenci. Tak doufáme, že se jim podaří uspět 
i tam.

● Připravovali jsme jarní kolo turistických závodů, opět v  Brně 
Kníničkách. Závodu se účastnilo kolem 70 závodníků.

● V červnu jsme v rámci projektu TZ do škol, přiravili malý turistic-
ký závod na ZŠ Laštůvkova, kterého se zúčastnilo 102 dětí. Orga-
nizace se ujaly naše mladší děti – Eliška Horká, Kubík Horký, 
Viktorka Vincencová, Verča Seifriedová, a také naši ostřílení 
bardi Alenka Fojtíčková,Verča Böhmová a Arnošt Rubáš. A zvlád-
li to skvěle, i když to byl pořádný zápřah. 

● Kromě toho, že opět budeme pořádat další oblastní závody v Brně 
Kníničkách, v příštím roce bychom se měli opět podílet na pre-
zentaci turistického závodu na Olympijském festivalu, který by 
měl být v Brně.

A CO V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE?
Máme opět spoustu plánů. 
● V září nás můžete potkat v Kníničkách, kde budeme opět pomá-

hat nadaci Světluška, prostřednictvím prodeje. 
● Budeme se podílet na Kníničském sportovním dnu, kde si bude-

te moci vyzkoušet náš malý turistický závod. 
● Na podzim se mohou děti těšit na tradiční Strašidýlkovou. Také 

nás čeká zájezd a spousta výletů a zábavy.

Všude kolem poletuje pěna z  vln, které omývají útesy. Po hodině 
nasedáme opět na naši loď a plavíme se zpět. 
Po návratu na Ionu se jdeme projít k místnímu kostelíku. Ostrůvek 
je to opravdu malý, a tak nám prohlídka nezabere moc času. A to už 
jdeme na trajekt a plavíme se zpět k našeme autobusu. Jsme rádi, 
že se nám podařilo stihnout plavbu na ostrov Staffa, který i díky 
překrásnému počasí patřil k  největším zážitkům, jaké jsme si ze 
Skotska přivezli.
Naše expedice se nám všem moc líbila a všichni jsme si ji užili.  
Přejeme všem hezké prázdniny a spoustu krásných zážitků.

TOM Rokytná 409 Brno
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Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ Kníničky, zakončily další sezonu a pomalu se začínáme 
chystat na podzimní pokračování. Rádi bychom vám představily některé výrobky našich účastníků a účastnic z řad dětí 
v našem pravidelném okénku Galerii výrobků

Dalšími roztomilými výrobky byla 
keramická sluníčka s lýkovými paprsky, 
keramická zvonkohra 
a želvičky.

Děti z mateřské školy se vytáhly mimo jiné při zhotovení 
keramických ježků, osázených na hřbetě rostlinkami netřesků. 

Menší školáci se pod dojmem velikonoc pustili do výroby kera-
mických slepic, které vypadají vskutku velikonočně. Posuďte sami.

Větší školáci se pustili do grafiky a technikou 
suché jehly si vytvořili krásné
obrázky.

Také jsme vyráběli keramické  
hodiny, které po osazení hodinového 

strojku mohou plnit u nich doma svou funkci.

Děkujeme všem účastníkům – dětem i dospělým a přejeme jim hodně dobrých nápadů a hlavně radosti při jejich dalším tvoření.
Pořadatelky rukodělných dílen
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PRAMÍNEK POMÁHÁ UKLÍZET KNÍNIČKYTURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2019

ZŠ a MŠ Pramínek se rozhodl bojovat o titul Světové školy. Zapojil 
se do projektu s názvem „VODA,“ a proto Pramínek uklízel v okolí 
řeky Svratky. Pro tuto zvláštní příležitost si Pramínek vybral chráně-
nou oblast Skalky v Kníničkách a den 15. 4. 2019. Zapojili se děti  
z Pramínku, sourozenci, rodiče, prarodiče a zaměstnanci školy.  
Mezi zúčastněnými bylo takové nadšení, že se Pramínek posunul 
dále na území Kníniček. Pytle na odpadky se rychle plnily. Největ- 
ším úlovkem byl záchod a 15 pneumatik. Díky zaměstnancům  
Kníniček byl všechen odpad odvezen do eko dvora. Celá akce neje-
nom pomohla přírodě, ale i posunula školu Pramínek k vítězství. 
Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité chránit přírodu okolo nás.
Pojďme všichni odhazovat odpadky tam kam patří!

Zuzanka Šajgalíková

První dvě fáze brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás 
jsou u konce. V první fázi mohli Brňané podávat své návrhy pro 
lepší Brno. Do termínu jich bylo podáno 114 v celkové hodnotě  
203 mil. Kč.  Do konce května z těchto projektů veřejnost podpořila 
90 nejlepších v hodnotě 174 mil. Kč. 
„V těchto dnech se budou projekty zabývat zástupci odborů Magis-
trátu města Brna a budou posuzovat jejich proveditelnost. Již nyní 
máme na našich stránkách první vyjádření. Následně budou projek-
ty zasílány k posouzení vedení městských částí, do kterých umístě-
ním spadají.“, řekl vedoucí Kanceláře participace Marco Banti. Tato 
fáze bude trvat do 30. 9. Projekty, které budou shledány jako pro-
veditelné, postupují do velkého listopadového finále, které proběh-
ne od 1. do 29. listopadu.

A jaké jsou ty nejlepší projekty z vašeho okolí?
V rámci městské části Brno-Bystrc bylo veřejností podpořeno celkem 
sedm sportovně laděných projektů např. „Kluziště Bystrc“, jehož 

cílem je pronájem mobilního kluziště nebo „Parkourové hřiště  
a sociální zázemí“, kde je snahou projektu vybudování sociálního 
zázemí, parkourových překážek a posilovacích prvků ve sportovním 
areálu "Pod Pekárnou".

Současně s posuzováním projektů tohoto roku se soustavně pra- 
cuje na realizaci finálových projektů z loňských ročníků. Mezi již 
zrealizované patří např. vypracování projektové dokumentace  
k propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší 
i cyklisty. Samotná výstavba cyklostezky by měla začít ještě v tomto 
roce. U bystrckého projektu „Pumptrack pod Pekárnou“ je nápad  
v projektové fázi, kdy se dolaďují poslední detaily tak, aby se ještě 
v průběhu prázdnin mohlo začít se samotnou realizací.

Všechny podpořené projekty a aktuální informace k realizaci najde-
te na webové stránce www.damenavas.brno.cz nebo na facebooko-
vé stránce Dáme na vás.

DÁME NA VÁS – BRŇANÉ PODALI 114 PROJEKTŮ 
A 90 Z NICH BYLO VEŘEJNOSTÍ PODPOŘENO!

V  neděli 26. března se 
konal další ročník tradič-
ního kníničského pin-
gpongového turnaje. 
Letos se turnaje účast-
nilo 14 soutěžících. 

Výsledky turnaje: 
1. Pavel Šenkapoul
2. Tomáš Hrdlička
3. Tomáš Juránek
Děkuje všem za účast a 
těšíme se na viděnou 
na dalším ročníku.
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ BYLINY LESA, LUK A STRÁNÍ V OKOLÍ KNÍNIČEK

V tomto pojednání bych se ráda věnovala některým dalším bylinám, 
kvetoucím v období pozdního jara a v létě v naší lokalitě – v oko-
lí Kníniček. 
Tyto byliny jsou významnou součástí léčivé flory a většina z nich má 
velmi široké pole působnosti na naše zdraví i pro inspiraci, kterou 
nám nabízejí pro náš život. Zkusme tedy vnímat jejich poselství, 
mohou nám ukázat cestu ke zdraví a harmonii.
Těchto bylin je mnoho, proto se k tomuto tématu určitě ještě vrátím 
v některém z dalších čísel.

Poměrně rozšířenou bylinou, rostoucí po mezích a kolem cest v oko-
lí naší obce, je svízel syřišťový. Je to vyšší bylina s drobnými úzký-
mi lístky a spoustou drobných žlutých květů, vyznačující se silnou 
medovou vůní. Sklízí se kvetoucí nať. 
Bylina působí jako diuretikum při otocích a onemocněních močových 
cest, používá se především ve formě čaje. Usnadňuje močení, roz-
pouští močové kaménky, pomáhá při revmatizmu a dně, podporuje 
funkci jater, sleziny a slinivky, snižuje chuť k  jídlu, uvolňuje křeče, 
čistí krev a ozdravuje lymfatický systém, pomáhá při otoku lymfa-
tických uzlin, např. při angině nebo jiných nemocech, postihujících 
žlázy. Žvýkání čerstvé byliny nám pomůže při léčení dutiny ústní. 
Zevně pak ve formě koupelí nebo jako vymačkaná čerstvá šťáva  
se užívá při špatně se hojících ranách, vyrážkách, na hojení vředů  
a zánětů, v obkladech z čerstvé šťávy nebo výluhu na popáleniny  
a otoky. Květy se používají rovněž při závratích, hysterii, epilepsii, 
nervových potížích, podporují klidný spánek, působí na prokrvová-
ní a zlepšení krevního oběhu, kloktání pomáhá při nemocech štítné 
žlázy nebo hlasivek, podrcené čerstvé listy vložené do nosu mohou 
sloužit pro zastavení krvácení z nosu. 
Svízel je vhodný do čajových směsí, ale je možné jej užívat i samo- 
statně. Není vhodný pro těhotné ženy.
Nať nebo květ trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v době 
kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při tep-
lotě do cca 35 oC.

Svízel se používá i jako rostlinné syřidlo ke sražení mléka pro výrobu 
sýrů. Kořeny smíchané s  kamencem slouží jako přírodní červené 
barvivo.
Svízel je v  lidovém léčitelství znám jako květ sv. Jana. Bylina svou 
záplavou zlatavě žlutých květů evokuje letní slunce a dává pocit 
pohody a odpočinku. Možná je to poselství pro náš život.
Podobné účinky mají i příbuzné rostliny – svízel přítula, svízel 
povázka a svízel lesní. Tyto druhy kvetou bíle. 
Svízel přítula se v dřívějších dobách používal jako jarní tonikum pro 
osvěžení pleti a obnově sil, mladé listy se mohou jíst jako vařená 
zelenina. Rozemletá semena byla náhražkou pravé kávy.

Další důležitou bylinou, rostoucí v  naší lokalitě, zejména v  okolí 
přehrady, je mateřídouška obecná. Známe ji jako trsovitou nízkou 
rostlinu s plazivými oddenky, drobnými vejčitými lístky a trsy drob-
ných růžových květů se silnou příjemnou vůní. Roste na suchých 
stráních a loukách. Sbírá se kvetoucí nať.

svízel syřišťový

mateřídouška

Bylina má silně antiseptické a dezinfekční účinky a využívá se při 
nejrůznějších zánětech, vnitřně jako čaj nebo tinktura, zevně jako 
obklady. Působí na uvolňování hlenů a mírní kašel, pomáhá při 
bolení v krku, chřipce, astmatu a dalších průduškových onemocně-
ních, léčí poruchy trávení a nadýmání, uvolňuje křeče, působí proti 
průjmu, pomáhá při ztrátě chuti k jídlu, žaludeční nevolnosti, ner-
vozitě a depresi, epilepsii, také při menstruačních potížích. Nálev 
z listů působí například při kocovině. Zevně se používá v obkladech 
nebo koupelích při hnisavých ranách, různých poraněních a pohmož-
děninách, vykloubení, artróze, k napaření obličeje při uhrech a akné. 
Mateřídouškový olej se používá při mrtvici, svalové atrofii, obrně, 
revmatismu.
Kvetoucí nať trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v době 
kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při tep-
lotě do cca 35 o C.
Mateřídouška je svým názvem spojená s  řeckými výrazy pro vůni  
a odvahu. V  dřívějších dobách byla symbolem udatnosti, ener- 
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gie, aktivity, očisty a ochrany. Přidávala se 
do pokrmů pro navrácení radosti a chuti do 
života. Vložená pod polštář byla používána 
jako uklidňující prostředek pro dobrý spá-
nek a zahnání nočních děsů. Sloužila také 
jako konzervační činidlo.
Mateřídouška, v době květu obsypaná bzu-
čícími včelami a do daleka se šířící silnou 
příjemnou vůní, vysílá poselství klidu a míru, 
odpočinku, zbavení se životních křečí a od-
dání se harmonii přírody. A možná i další, 
zkusme jí naslouchat.
Podobně působí příbuzný tymián.

Velmi známou a důležitou bylinou, kve- 
toucí v létě, je divizna velkokvětá. Je to 
královna bylin – vysoká dvouletá rostlina 
s  přízemní růžicí velkých plstnatých listů  
a vzpřímenou lodyhou se zlatě žlutými kvě-
ty. Roste na kamenitých stráních, mezích  
a často i v zahradách. Sbírá se květ, a to za 
slunečného počasí ráno, než začne pražit 
sluníčko. Suší se chvíli na slunci, odpoled- 
ne nebo večer sušení přesuneme do stínu  
a dosušíme přirozeně ve stínu nebo v sušič-
ce při teplotě do cca 35 oC.
Hlavní oblast působení divizny je při nemo-
cech dýchacích cest. Pomáhá při odkašlá- 
vání, mírní dráždivý kašel a působí protizá-
nětlivě při zánětech úst a hrtanu, pomáhá 
při astmatu i senné rýmě. Uvolňuje křeče, 
ovlivňuje činnost sleziny a brzlíku a působí 
i mírně močopudně, používá se i zevně při 
bércových vředech, kožních zánětech a he-
moroidech. Vnitřně se užívá ve formě čaje 
nebo tinktury, zevně jako obklad z odvaru 
nebo koupel.
Bylina je vhodná zejména do čajových smě-
sí, pro odkašlávání například s  jitrocelem, 
podbělem, mateřídouškou.
V  dřívějších dobách se z  divizny vyráběly 
knoty, sušené listy byly součástí bylinných 
tabáků a kouřily se v dýmce. Rostlina byla 
považována za symbol bezpečí a myslím si, 
že právem – její květy, zářící do dáli jako 
malá slunce, tento pocit evokují.

Ještě bych se ráda zmínila o rostlině zvané 
řepík lékařský. Je to vyšší bylina s pilovitý-
mi, lehce plstnatými lístky a vzpřímenou 
lodyhou, obsypanou drobnějšími žlutými 
květy. Řepík roste na lesních pasekách, su-
chých loukách, mezích, podél cest. 
Sbírá se kvetoucí nať nejlépe za slunečného 
počasí kolem poledne a suší se přirozeně ve 
stínu nebo v sušičce při teplotě do cca 35 oC.
Řepík je jednou z nejuniverzálnějších bylin, 
působí jako protizánětlivý prostředek, pro- 
ti průjmům, povzbuzuje vylučování žluče  
a působí mírně močopudně. Pomáhá při 
různých jaterních nemocech, žloutence  

a nemocech žlučových cest, při trávících 
poruchách, při průjmech a na podporu 
střevní činnosti, při poruchách látkové 
výměny a pročištění krve, zlepšuje trávení 
tuků a cholesterolu, působí při kloubních 
bolestech, ale i proti únavě a na chudokrev-
nost, zevně pro výplach nosu při silné rýmě, 
jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní  
a mandlí, k obkladům jako výluh nebo čer-
stvá rozdrcená nať při kožních odřeninách 
a kožních nemocech, dokonce i na křečové 
žíly a proti artritidě nebo revmatizmu. 
Chladné nálevy se hodí k vyplachování očí.
Bylina je vhodná samostatně i do směsí, 
vnitřně používáme čaj nebo tinkturu, zevně 
výluh nebo olej. Jsou známy i recepty na 
řepíkové víno.
Lidově se bylině přezdívá „celého světa zdra-
ví“. Sušená se dávala do polštářků pro klidný 
spánek, přidávala se i do kadidel. Symboli-
zovala očistu duše i těla. 
Je to velmi vytrvalá a odolná bylina, kterou 
jen tak něco nezničí, přitom její chuť a vůně 
jsou jemné a zklidňující. Její poselství nám 
mnohé napoví. 

divizna velkokvětá

řepík lékařský
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Poslední bylinou dnešního pojednání  
je hluchavka bílá. Je to vyšší bylina 
s podlouhlými vejčitými, pilovitými lis-
ty a malými bílými pyskatými květy. 
Roste kolem křovin, v příkopech, na 
rumištích a mezích, na stráních a okra-
jích lesů.
Hluchavka je další z rodiny protizánět-
livých bylin. Chrání sliznice, tlumí kře-
čovité bolesti a celkově uklidňuje.  
Pomáhá upravit střevní činnost a men-
struaci, podporuje látkovou výměnu, 
pomáhá při nespavosti nervového pů-
vodu, působí močopudně, zevně po- 
máhá při hnisavých ranách, popáleni-
nách a hemoroidech, také při křečových 
žilách.
Sbírají se květy nejlépe za slunečného 
počasí kolem poledne a suší se přiro- 
zeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě 
do cca 35o  C. Pro využití v  koupelích 
můžeme sbírat celou nať.
Vnitřně se užívá formou čaje nebo tink-
tury, zevně jako obklady nebo koupele, 
můžeme si vyrobit i olej z  květů hlu-
chavky.
Hluchavka je plevelná rostlina, ráda se 
rozrůstá, ale současně i hojně obdaro-
vává, je významnou pastvou pro včely a i pro nás může být silným 
pomocníkem. Její květy jsou jemné a drobné, ale jejich síla je velká, 
vždyť často nezáleží na množství.
Příbuzné druhy hluchavka žlutá a hluchavka nachová pomáhají 
i při léčbě močových ústrojí a ledvin, vhodné jsou kombinace třeba 
se svízelem syřišťovým a zlatobýlem.
Všechny uvedené druhy hluchavky můžeme používat také 
v kuchyni. Listy a květy nebo u mladých rostlin celou nať uvaříme 
nebo spaříme a můžeme ji využít jako základ pro krémovou polév-
ku, do zapékaných pokrmů, špenátu, omáček, v kombinaci s ostat-
ními divokými rostlinami, nebo i samostatně. 

hluchavka bílá

Tak to jsou další z rodu letních kve-
toucích bylin, které se nám rozdá- 
vají se sluncem a volají na nás své   
poselství letní pohody, klidu a míru. 
Je zajímavé, že právě tyto byliny mají 
nejuniverzálnější působení na naše 
zdraví a jejich poselství určitě stojí 
za pozornost.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM 
DVA RECEPTY

Olej z mateřídoušky:
Olej vyrobíme tak, že čerstvě nařezanou 
kvetoucí nať mateřídoušky naložíme do 
lněného nebo olivového oleje tak, aby 
květy byly ponořené, sklenici přikryje-
me plátnem a dáme na cca 3 až 4 týdny 
na slunce. Poté slejeme a přefiltrujeme 
přes plátno, vymačkáme a uzavřeme ve 
sklenici z tmavého skla. Olej je k vnější-
mu použití.
Řepíkové víno:
Do hrnce dáme velký svazek natě řepí-
ku, 12 dkg rozdrceného čerstvého zá-
zvoru a 9 l vody. Vaříme, dokud není 
voda sytě žlutá. Nálev nalejeme na 3,5 
kg cukru, přidáme plátky z 6 pomeran-

čů a 3 citronů a necháme 3 až 3 dny fermentovat. Poté scedíme do 
demižonu a necháme dokvasit. Stočíme do čistého demižonu  
a necháme víno vyčeřit. Jakmile je čisté, stočíme do lahví.

Doufám, že toto pojednání přineslo alespoň trochu inspirace těm, 
kteří se o léčivé byliny zajímají, a ostatním třeba námět k zamyšlení.
V  příštím čísle bych se ráda zabývala léčivou zeleninou. Toto 
téma při studiu skýtá mnohá překvapení, mnohdy nevíme,  
co vlastně máme na talíři. Přeji všem krásné léto plné zdraví  
a radosti, ať vás byliny inspirují při léčení i v životě. 
        
   Zina Lišková

Po brněnských ulicích začínají tento týden jezdit dvě speciální vo-
zidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO 
očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. 
Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude 
očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.
Na čištění popelnic SAKO využívá speciální vozidla Mercedes-Benz, 
která jsou vybavena mycím zařízením a vyklápěčem odpadových 
nádob. Čištění se provádí během standardního svozu odpadu, 
 popelnice je nejdříve vyprázdněna a následně vymyta horkou vo- 
dou bez saponátů vstřikovanou do nádoby pod vysokým tlakem. 
Mytí jedné popelnice trvá šest až deset vteřin. Znečištěná voda se 
zachytí do sběrné vany a poté je odčerpána do samostatné nádrže. 
Po umytí stanoveného počtu nádob se znečištěná voda odváží do 
jímky odpadních vod v sídle společnosti SAKO v Černovické ulici.

Vymývání popelnic není v Česku běžnou službou. Ve městě Brně je 
součástí systému nakládání s komunálním odpadem a je tedy za- 
hrnuto v ročním poplatku za odpad. „Našim cílem je vzhledné  
a čisté město Brno a k tomu mytí popelnic určitě patří. Jsem rád, že 
tuto službu občanům poskytujeme,“ říká předseda představenstva 
společnosti SAKO Filip Leder.

Kontakt pro média
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 2, 628 00 Brno
Tel.: 548 138 208, 728 225 593
Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz
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JAK SEM CHÁLOVAL 
ŠVESTKOVÝ KNEDLE

Včil vám musím máznut do placu 
storku z jidelny v háčku. Vonehdá 
sme měli na chálku švestkáče, ke- 
réch bych zbóchal celé vagón, jak je 
zbožňuju.

Jak sme tak nad nima s kamoškó 
doktorkó házeli sicnu a hrnuli je za 
žebřík, doplula k vedléšímu ponku 
kolegyňka estétka. Nahodil sem  
přemysla, jak s ňó vykóřit a hodil do 
placu staré hlod, typické kameňák. 

Naplujó takhle dva doktorský mór-
gen do hokny na pitevnu, gde už 
majó vod havranů na ponku na- 
rychtovanýho tuháča. Rozfiknó mu 
teda ze startu bauchec a hrnó si to  
k žalódku, aby hodili voko, co ten 
kolík cháloval, než nahodil lajvce  
mávačku. 

„Hele", hlásí ten první borec, „só tu 
ještě moc nenatrávený švestkový 
knedle. Já morgen nestih dát nic za 
žgraňu, du do teho." 

A hned vytáhnul z kapsáře bagr a pří-
mo z tuháčkova báchoru ty švestká-
če zcháloval. 

Ten druhé na to hází čučku a hlásí:
„Tos teda pohnojil kemo. Kdo ví, na co 
zakalil, jestli tu povalí k temu ňá- 
ké botulotoxin, tak je to pasovka.  
Z teho můžeš taky zagrébovat do sna. 
Na tvým fleku bych to rači vyhodil."

„Když myslíš", hlásí ten první a nacpe 
si kolek do krkovice a mázne knedle 
v tyčce zpátky tuhýmu do vany. 

Nato druhé vytáhne svůj bagr a hlásí:
„Dík za vohřátí"! 

Kolegyňa estétka vyvalila baterky, 
mázla bagrem vo ponk a měla pro 
dnešek po chálce. My měli z toho 
těžké lochec.

Tož si déte chutnat! 

Honza Hlaváček 
z knihy Trapasy v hantecu

ilustrace Libor Machata

Slovíčka pro ty, co negómó: 
hrnót za žebřík, chálovat – jíst
bagr – lžíce
ponk – stůl
havrani – pohřebáci
tuháč – mrtvola 
bauchec, vana – břicho
hodit čučku – podívat se
zagrébovat do sna, hodit lajvce 
mávačku – umřít
kolek do krkovice – prst do krku
tyčka – zvracení 
vyvalila baterky – vytřeštila oči 
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