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KNÍNIČŠTÍ PODNIKATELÉ V OBDOBÍ KARANTÉNY
KNÍNIČSKÁ HOSPODA
Dan Filippi a David Pazio jsou dva noví provozovatelé kníničské hospody. Obě jména zní hodně cizokrajně, ale oni jsou prý oba „Bystrčáci jako poleno.“
Pana Filippiho jsem požádala o komentář k tomu, jak se jim
vedlo v karanténě.
Všichni víme, že spousta hospod nepřežije. Prognózy snad byly horší, než zatím vypadá realita. Ale asi je brzy dělat dnes nějaké závěry.
My přežijeme, hlavně protože chceme, protože nás to baví. Není
ještě vyhráno, ale snad ano. Přežití – nepřežití je o penězích, pokrýt
to základní. Jsme na to dva. My jedeme stabilně díky tomu, že nejsme na příjem z hospody úplně odkázaní. Já pracuji v Plzeňském
Prazdroji na vedoucí pozici a parťák je řemeslník. Deset let se točím
kolem piva, což mně pomáhá přemýšlet a reagovat kontextově.
Dle všeho nepřežijí ti, které hospoda vyloženě živí a jsou to třeba
manželé s dětmi, kteří byli z ničeho nic bez příjmu a může být složité to dohnat nebo také ti, co měli dlouhodobé problémy s provozem, a karanténa byla impuls činnost ukončit. My nejsme ani jeden
ten případ.
Karanténa nám ale samozřejmě ublížila. Provoz jsme zahájili 19. července 2019, lidé nám nevěřili, seznamovali se opatrně, tím pádem
jsme sezónu nezažili naplno. Následovala zima, která je samozřejmě
vždy slabší. Další etapou a očekávaně úspěšnou, mělo být právě
letošní jaro, zahrádka a pěkné počasí. A to se opravdu nepovedlo.
V pátek 13. března jsme museli poprvé zavřít v osm večer, s tím bychom
se ještě nějak poprali. Ale v sobotu 14. března, kdy se měla konat
první grilovačka, kterou jsme měsíc plánovali a na kterou jsme se
těšili nejen my, ale dle reakcí na facebooku i mnoho našich zákazníků, jsme museli zavřít úplně a to byla rána pod pás. Stejně tak jako asi
všichni, nevěděli jsme, co bude, to bylo nejhorší.
Na velikonoce, necelý měsíc poté, jsme otevřeli okno, nefandil jsem
tomu, přišlo mi to takové jako v bufetu, ačkoli spousta hospod okenní prodej provozovala. Nakonec jsme byli velmi pozitivně překvapeni, přišla spousta Kníničáků a Bystrčáků a my jsme prodali veškerou zásobu piva, které bylo samozřejmě čerstvé, protože si naštěstí
neděláme velké zásoby, nicméně do té doby byl jeho osud ohrožený. Přestože Plzeňský Prazdroj měnil všem svým hospodám sudy,
které exspirovaly, u nás to nakonec nebylo třeba. Poté jsme věděli,
že okno dává smysl a že jsme skoro jako služba občanům povinni
fungovat.
Šlo o to jít jinou cestou, v jiném režimu, ale pořád kvalitně. Spoléháme
na péči, kterou pivu dáme. Správně pivo čepovat je možná důležitější než ho dělat. Razíme filozofii, že podělat se může cokoli jiného,
ale pivo nikdy, jsme přece pivnice. Já sám miluju pivo a díky tomu
jsem měl jasno, proč tady chci mít právě značky Radegast a Plzeň.
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Jsou to hořká piva a vypadá to, že Kníničákům chutnají také. Vše jsme
pravidelně komunikovali přes facebook, kdy jsme okno nazvali pivním, což se zapsalo do naší historie. I toto nám prakticky pomohlo
přežít.
V režimu „pivního okna“ byla pro mě předpovědˇ počasí ta nejdůležitější četba, protože se každý den rozhodovalo, jestli se okno otevře
nebo ne. Když mělo být škaredě, číšníka jsme nechali doma, ale pokud se počasí přece jen zlepšilo, hned se okno otevřelo, i když jsem
to musel mnohdy vzít na sebe. Nemohl jsem v tom zákazníky nechat,
šel jsem na facebook nahlásit změnu počasí a otevření okna. Naši
fandové jsou aktivní lidi, tyto informace si celkem rychle nasdíleli.
Nebo když Kníničáci venku viděli mé auto a ceduli s nápisem „Otevřeno“, přišli. Kníničky jsou městská část, ale vztahy a fungování je
zde klasické vesnické. Zrovna toho si moc užívám, je to super zvlášť
pro mě, který jsem celý život v paneláku.
Od 10. dubna jsme pivní okno otvírali pravidelně, pomáhalo nám to
zaplatit alespoň energie a personál si mohl něco vydělat. Možnost
na sezení ale nebyla, sedělo se hojně v parčíku a na pomníku, tak
jsem alespoň vyvěsil osmero přikázání: Nemočte na pomník..., noste
roušky…, dodržujte odstup…, atd. Musím říct, že tak zodpovědné
zákazníky by chtěl každý hospodský. Já to myslím vážně, po desáté
noční klid, byla tu spolupráce, nedělali jsme si vzájemně problémy.
Např. s hospodou v Bystrci by to tak jednoduché nebylo.
Musím Kníničákům moc poděkovat za podporu, kterou jsem od nich
cítil. Lidi se nás ptali, jak jsme na tom, říkali, že by bylo škoda, kdybychom skončili a ať přežijeme. Což moc potěšilo a uklidnilo.
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Jedna výhoda u okna byla – vydali jsme kelímek s pivem a tím naše
odpovědnost skončila. Nejsem velký ekolog, ale když můžu, dělám
co nejmenší škodu. Jeden pár štamgastů mě inspiroval, sebrali od
lidí kelímky a úplně přirozeně je vyhodili do kontejneru na plast.
Tak jsem to dělal po nich, do naší popelnice žádný plast a pytle
s kelímky jsem hezky vozil do sběrného dvora, v rámci možností.
V pondělí 11. května se otevřely zahrádky, dovnitř se smělo legálně
jen na WC, i za to jsme my i naši zákazníci byli rádi.
Ptal jsem se sám sebe, na co se lidi asi těší nejvíc a podle mého průzkumu to byly naše čisté a studené krýgly. Na facebooku jsem tento den tedy vykopl pod heslem „Konec kelímků v Kníničkách“,
přišlo mně to trefné. Měl jsem opravdu radost za všechny hospodské
a i za to, že se díky této situaci už nedělá takový nepořádek.
26. května jsme otevřeli hospodu i uvnitř, každý den mám v ruce metr,
měřím vzdálenosti mezi stoly, těch tu teď máme méně. Samozřejmě
jsme zodpovědní za daná pravidla… od stolu s rouškou, povinná

desinfekce, atd. Pořád nějaká komplikace, ale rozumím důvodům.
Jsme klasická obyčejná hospoda s perfektním pivem, na to si nenecháme sáhnout. Plníme si sen a hold to někdy může být i noční můra,
ale z té je třeba se vždy vzbudit a jít dál.
JE NÁM JEDNO, CO BYLO V MINULOSTI, DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT, CO
A JAK CHCEME DĚLAT A PŘÍPADNĚ SE UMĚT PŘIZPŮSOBIT VŠEM
SITUACÍM.
Jedna z věcí, na které nám záleží, je zpětná vazba zákazníků, na kterou
se vždy snažíme reagovat… i to nám pomohlo přežít.
Přestože to nemá na nás vliv, sledujeme i ostatní hospody a upřímně
všem držíme palce, ať ze všeho vyjdou jako vítězové. Vždyť jsme
pivní národ a tento byznys je pro nás zásadní.
Rádi bychom touto cestou všem Kníničákům a všem, co pravidelně docházeli, poděkovali za přízeň a podporu. Ač se můj
komentář k dané situaci zdá „jako by se nic nedělo“, bez nich by
to přežití bylo daleko složitější.

CUKRÁRNA ANIČKA
Ráno 14. března pro mne znamenalo těžký šok. Nejen pro mne, ale
i pro květináře, zmrzlináře, výrobce cukrovinek, prostě pro většinu
služeb. Dá se říci, že se národ zastavil. Již večer na ČT1 Info Brno
předchozí večer něco naznačili, a tak jsem hned ráno ve čtyři zapnula televizi a už podle titulků jsem věděla, že je zle. Obě lednice
s jemným lahůdkářským zbožím byly plné. V šest ráno to bylo definitivní. Soukromí rodinní výrobci, pekařství a cukrářství nerozvezli
ráno své zboží, neměli kam. Z řetězce cukráren a restaurací jsme si
všichni volali a řešili otázku, co se zbožím a kdy asi znovu otevřeme.
Nakonec místo slibovaných 14 dní trval zákaz provozu dva a půl
měsíce.
Volala jsem své účetní a díky živnostenskému listu, který mám, jsem
mohla provozovat alespoň maloobchodní prodej se smíšeným zbožím. Po obědě jsem to rozjela. Jsem sama sobě zaměstnavatelem
i zaměstnancem, sama sebe živím, platím sociální, zdravotní a i daň
ze mzdy, na kterou si teď nevydělám. Nebylo na co čekat, jako s.r.o.
mám přísnější předpisy než OSVČ. Již odpoledne zde byli měšťáci,
přezkoumali živnostenský list, který jsem musela vystavit na dveřích.
Za pozemek magistrátu, na kterém stojí zahrádka cukrárny a pískoviště budu platit nájem v nezmenšené výši. Ano, sice až 30. července
a bez penále, ale zaplatit ho musím. Podle Info Brno dostanou nejmenší s.r.o. do konce roku malý bonus, o co ale jde, nevíme. Každopádně ztrátu si můžeme odečíst ze zisku jako nákladovou položku.
A tak jsem prodávala zákusky pouze balené, lahvové nebo plechové pivo, balené nealko nápoje v plastech, cigarety, mléko a víno.
Lidé měli strach, přicházeli si pouze pro věci osobní spotřeby, když
byli v nouzi. Jinak zůstávali doma, ani auta nejezdila. Něco jsem rozdala, ale většinu jsem vyházela.
Bohužel, garáž už neotevřu. Tatínek v době karantény oslavil 88 let
a jeho zdravotní stav už mu nedovoluje dělat tuhle práci, ačkoli ji měl
moc rád. Točené pivo, víno a nealko budu v cukrárně prodávat nadále.
Karanténa je jenom jedním z dalších těžkých období pro podnikatele. Mezi prvními, když jsem začínala před dvaceti osmi lety
podnikat, bylo zavedení kolků na cigarety ze dne na den. Zásoby se
měly spálit nebo zlikvidovat, bez lhůty na doprodej. Tehdy měli kuřáci naráz ozdobná pouzdra na cigarety a dokonce i v hostinci se
objevovaly dotazy kontrolních orgánů. Další ranou byla povinnost
zavést bezdotykové baterie, které jsou finančně náročné na uvedení
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do provozu i na provoz samotný. Baterie byly poruchové, každý rok
musela být provedena výměna monočlánků a již při lehkém pohybu
neustále tekla voda. Nařízení bylo zrušeno po 4 letech.
Přišla HACCP – krizové body, zvýšená hygiena ve všech potravinářských provozovnách, nerezové dřezy, myčky apod. Po úmrtích
s metylalkoholem byla vyhlášena několikaměsíční prohibice, která
znamenala absolutní zákaz prodeje alkoholu nad 11,5 %. Následně
byl alkohol kolkován. Dalším nařízením byly povinné rozbory alergenů jednotlivých potravin a v neposlední řadě zavedení pokladen EET.
Během karantény mi byla nabídnuta účast v programu „Zachraň
svoji hospodu“ – to je ten prodej voucherů na pozdější konzumaci
zboží. Nezúčastnila jsem se, nejsem hospoda a nikdy jsme jí ani nechtěla být.
Pro mne osobně znamenala karanténa velký výpadek, ze kterého se
budu vzpamatovávat dva roky. Na lidské úrovni mi ho vynahradili
milí a vstřícní zákazníci. Mohu říct, že zřejmě kvůli strachu jaksi
přibylo pokory. Všichni byli velmi disciplinovaní, moc děkuji.
Nejsmutnější byly Velikonoce. Každým rokem dávám dětem
balíčky do školky, ale letos jsem nemohla, nebylo koho obdarovat. Doufám, že na Mikuláše to bude lepší… :-)
Stále je nutné věřit, že zase bude líp.
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Ing. Petr Krejčí provozuje své internetové obchody již deset let. Od maturity se zabývá
zakázkovou výrobou upomínkových předmětů pro mateřské školky, základní a střední
školy, výrobou produktů pro rozlučky se svobodou a svatby. Na webech NaMaturak.cz,
NaRozlucku.cz nebo SkupinováTrička.cz najdete jeho rozsáhlý sortiment od stužek, šerp
a pískovaných skleniček, přes absolventská
trička, mikiny až po nabídku služeb na maturitní plesy nebo luxusních limuzín na rozlučky.
I jemu jsem položila prostou otázku:
Jak se Vás dotkla karanténa?
Dotkla se nás hodně. Karanténa přišla v době,
kdy začínala sezóna rozluček se svobodou
a svateb a chystali jsme se na vrchol sezóny
před koncem školního roku. Od půlky března
do konce dubna nám klesla poptávka na 8 %
standardního objemu. Nepříjemné bylo, že
nikdo netušil, kdy karanténa skončí a co ještě
způsobí. Přesto jsme šli do rizika a investovali jsme do katalogů, které jsme rozeslali školkám po celé republice. Někteří obchodní
partneři kolem nás skončili, což nám způsobilo nepříjemnosti. Například sklárna ve Slovinsku, se kterou obchodujeme. I české sklárny výrazně omezovaly provoz a vyhlídky do
budoucna nebyly příznivé, takže místo šetření jsme investovali podruhé. Pokud chceme na podzim maturantům nabídnout pískované
skleničky, museli jsme se předzásobit právě v této době.
V době, kdy měl mít svatební e-shop hlavní sezónu, jsme pracovali
jen dva dny v týdnu. Média hlásila, že prodeje e-shopů posilují, ale
u nás to tak nebylo. Celý svatební a event trh stál a čekal, kdy dojde
k jeho oživení.
Risk do katalogů se nakonec vyplatil. Školky chtěly udělat dětem radost a objednávaly produkty na rozloučení s předškoláky, a tak nás

školky svým optimismem držely nad vodou.
Ale i absolventi základních škol, kteří si mysleli, že škola pro ně již nadobro skončila, chtěli
zakončit těch společných devět let absolventským tričkem nebo mikinou. Naštěstí.
Celé toto období jsme využili k revizi internetových stránek, vymýšlení nových produktů a svým způsobem i k odpočinku. Stál jsem
před rozhodnutím, jestli se začít zabývat prodejem roušek. Máme technologii, která je dokáže potisknout a vytvoření jednoduchého
e-shopu s jedním produktem není složité.
Nakonec jsme tuto možnost zamítli, ačkoliv
z ekonomického pohledu je jasné, že to byla
chyba. Roušky se staly symbolem pandemie
a poptávka po originálních potiscích zde byla.
Nechtěl jsem však nabízet něco, co sám nemám rád a také jsem byl optimista, který doufal v jejich brzké odložení.
11. května se otevřely zahrádky restaurací
a bylo jasné, že se budou konat i svatby. Od
tohoto okamžiku došlo k značnému oživení
trhu, zákazníci začali objednávat a my už pracujeme zase celý týden. Zintenzivnili jsme
reklamu na Google a sociálních sítích, kde se naši zákazníci pohybují nejvíce.
Měli jsme velké štěstí, že celá pandemie nezačala dříve a stihli jsme
vykrýt celou sezónu maturitních plesů, které se konají od října do
března. Za sezónu zásobíme na 1 500 maturitních plesů, zhruba
45 000 studentů si u nás objedná upomínkové předměty. O to víc se
obávám druhé vlny, která by nám zasáhla toto odvětví. Karanténní
výpadek příjmů jsme samozřejmě také pocítili, ale druhá vlna, pokud by byla ve stejném duchu jako ta první, by měla citelnější dosah.
Na tento negativní scénář se nyní musíme připravit.
Doufejme, že štěstí přeje připraveným :-)

DODÁVKA A MONTÁŽ TEPELNÝCH
ČERPADEL, KLIMATIZACÍ STROJOVEN,
CHLAZENÍ A TOPENÍ
Období karantény komentuje pan zastupitel Chrastil, majitel
malé kníničské firmy ALviRA ToP s.r.o.:
Od 12. března se začalo vše vyvíjet takovou rychlostí, že jsme nevěděli, co bude a jestli budeme moct dál pracovat nebo ne. Vzhledem
k probíhající zakázce u Prahy jsme řešili problémy s ubytováním.
Zákaz ubytování nám naštěstí způsobil jen týdenní výpadek, protože
ubytování pro pracující vláda povolila rychle. Mohli jsme pracovat
a práci dokončit. Díky tomuto uvolnění nás karanténní opatření prozatím příliš nezasáhla. Myslím si však, že na koronavir naváže ekonomický propad. Firmy, jako jsme my, pracující ve stavebnictví, pociťujeme dopady ekonomiky s prodlevou jednoho až dvou let. V mém
oboru topení a chlazení navazujeme na hrubé stavby. Ty, které jsou
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teď rozestavěny, se dokončí a uvidíme, kolik nových se zahájí. Stavby
s povolením se sice stavěly, ale stavební úřady pracovaly v omezeném režimu. Došlo ke zbrzdění kolaudací a k prodlevě ve vydávání
stavebních povolení. Na stavbách chybí zahraniční zaměstnanci,
kteří jsou doma a nemohou přicestovat.
Přímý dopad na nás? To je odsunutí připravovaných realizací, velké
firmy jsou opatrnější při investicích. Dokonce jeden z investorů odložil rozestavěnou stavbu na neurčito.
Zůstávám však optimistou, protože spokojení zákazníci se vrací,
doporučují nás a lidé mi pak volají sami, reklamu ani příliš nepotře-

bujeme. Ústní propaganda je nejlepší. Třetinu naší práce tvoří pravidelné servisy, které naštěstí běží dál. Karanténa mi vlastně i pomohla, dohnal jsem vše, co jsem potřeboval. Administrativu, účetnictví,
servisy u zákazníků a mohl jsem pracovat méně než obvykle.
Významné omezení znamenalo zavření škol. Rodiče malých dětí
většinou nemohly chodit do práce. Se dvěma dětmi na prvním stupni základní školy je učení doma náročné. Tuto situaci jsme vyřešili
vzájemnou sousedskou výpomocí. Byli jsme na tom všichni stejně
a je naprosto na místě vyslovit uznání všem rodičům za to, že to
s dětmi zvládli.

JAK JSME PŘEŽILI NOUZOVÝ STAV
Dovolím si na začátek parafrázovat slova známé hlášky z humoristické novely Vladislava Vančury, Rozmarné léto – „Tento způsob jara
zdál se mi poněkud podivným“.
V březnu letošního roku se zastavil čas a všechny nás to zaskočilo.
Dobrou zprávou je, že i přes všechna omezení, příkazy a zákazy jsme
se dokázali v těžkých chvílích semknout a dát najevo svoji dobrosrdečnost. Vlna solidarity, která se zvedla, byla obrovská. Klobouk
dolů. Ráda bych touto cestou chtěla znovu poděkovat všem,
kteří neváhali a dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu
nabízeli svoji pomoc. Chtěla bych také poděkovat vám všem, že
jste se chovali zodpovědně a díky tomu jsme krizi ve zdraví
přežili.
Co se dělo v době „korony“ v Kníničkách?
Přestože, jak jsem se již zmiňovala, se vše téměř v mžiku zastavilo, byl
omezen pohyb osob a úřady byly uzavřeny, tak i přesto pro nás bylo
důležité zajistit chod úřadu tak, aby veřejnost co nejméně pocítila
tato omezení. Úředníci zajišťovali chod prostřednictvím vzdáleného
přístupu a práce z domova a byli k dispozici na emailech a prostřednictvím telefonních linek. Tímto děkuji zaměstnancům úřadu, kteří
se s nově vzniklou situací poprali na jedničku. Situace se měnila ze
dne na den a vyznat se ve všech nařízeních, opatřeních, zákazech
a příkazech, které přicházely na úřad ze všech možných institucí
a vyselektovat pro vás ty důležité, nebylo vůbec jednoduché. Některá omezení a opatření jsou stále v platnosti, ale náš úřad už je
znovu v plném provozu a my se snažíme za daných podmínek vám
být v co největší míře k dispozici.
Mateřská školka byla od 1. června, byť v omezeném provozu a za
přísných hygienických opatření, znovu otevřena. V této souvislosti
jsme byli nuceni ve všední dny omezit provoz pro veřejnost na dvou
hřištích v Kníničkách, a to na hřišti nad písečňákem a sportovní
ploše u tělocvičny. Tímto se vám omlouváme za dočasné omezení
a děkujeme, že toto omezení respektujete.
Co mě ale nejvíc mrzí je, že vládní opatření zastavila kulturní a společenský život. A s tím jsme se poprat neuměli. Bohužel jsme museli
odložit první ročník Kníničského jara, nespálili jsme čarodějnice
a nemohli jsme přát našim jubilantům ani našim dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V mateřské školce se nerozloučíme s předškoláky
a o hodech ani nemluvě. I rukodělky a klub seniorů musely pozastavit
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svoji činnost. S nadějí vyhlížím úplné zrušení všech opatření, tak aby
bylo možné znovu vzkřísit kulturní život nejen v Kníničkách a těším
se, že se s vámi budu mít možnost bezstarostně potkávat a připít si
na zdraví a pobavit se třeba na Sousedském pétanque.
Našim jubilantům bych chtěla alespoň touto cestou popřát
všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jakmile to bude jen trochu možné, osobně Vás
obejdeme a dodatečně poblahopřejeme.
A co nás čeká v nejbližších dnech?
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu došlo k uzavření celé budovy krčku a tělocvičny. Vzhledem k situaci jsme se rozhodli využít
tohoto uzavření a provést v tělocvičně nezbytné opravy spočívající zejména ve výměně elektroinstalace, osvětlení, obložení,
rekonstrukce podlahy a doplnění žaluzií. Nájemné budeme po
znovuotevření nájemcům kompenzovat prodloužením nájemních
smluv o celou dobu, po kterou bude budova uzavřena.
V květnu zastupitelstvo schválilo výzvu na opravu panelky, v červnu vybere zhotovitele této stavby a v letních měsících se pak začne
opravovat. Bohužel tato výstavba bude znamenat diskomfort pro
nás všechny, kteří panelku používáme, dojde zde k omezení pohybu
chodců a z toho důvodu vás všechny prosím o maximální dodržování obchůzné trasy, která bude stanovena zhotovitelem tak, aby
nedošlo k nějakému zranění.
A jak to vypadá s projektem „Zklidnění ulice Ondrova“? Brněnské
komunikace v současné době zpracovávají projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že je uzavřena silnice
na druhé straně přehrady, není možné projekt realizovat v letošním
roce. Tuto dobu jsem se rozhodla využít pro vyjednávání se Správou
a údržbou silnic JMK o zajištění tzv. tichého asfaltu na silnici na Ondrově ulici. Tato metoda byla využita při rekonstrukci silnice v Bosonohách a na ulici Jihlavská u Ústředního hřbitova s pozitivními ohlasy
kolem bydlících. Tak si držme palce, aby tento záměr vyšel.
Pevně doufám, že to nejhorší máme za sebou, že se v září nebude opakovat březen a my se všichni setkáme při některé z odložených nebo plánovaných společenských událostí.
Všem vám přeji krásné léto

Lenka Ištvanová, starostka
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NOVINKY NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
Tak jsme se konečně dočkali. V sobotu 30. května 2020 začala na
Brněnské přehradě 74. plavební sezona. Sice s velkým zpožděním,
ale přece jen už nám vyplula lodní flotila. Všudypřítomné nebezpečí nákazy koronavirem a z toho plynoucí opatření způsobily, že na
lodích musíme mít na spodní palubě roušky, na horní palubě musí
být rozestupy 2 metry a pro cestující bude k dispozici dezinfekce.
Na druhou stranu chce DPMB prodloužit plavební sezonu déle než
do poloviny října.

Další novinkou je návrat lodi Morava (v letech 1955–1992 Moskva,
1992–2020 Dallas). V letech 2019–2020 se podrobila rozsáhlé opravě,
došlo k řadě úprav a změně jména na Moravu, protože pod jménem
Dallas již pluje jiná loď. Na hladině ji budeme moci vidět od poloviny
července. Jak jsme se dozvěděli od generálního ředitele DPMB pana Miloše Havránka, „další novinkou je i možnost nákupu jízdenky
na eshopu brnoid.cz, a to i formou dárkového poukazu. Takto zakoupenou jízdenku je možné využít kdykoli během sezóny“.

Novinkou je bezbariérová zastávka Sokolské koupaliště. Bohužel
jsme ale vybudováním této zastávky přišli o starou zastávku Sokolské
koupaliště a zastávku Osada, které nová zastávka nahradila. Dobrou
zprávou je, že se na lodích může jízdné platit platební kartou.

Takže plavčíci, ahooj!!! Udělejte si krásný výlet po naší přehradě
a pěkně si to užijte.
Miroslava Keprtová, místostarostka
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PŘIJATÁ A NEPŘIJATÁ USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ BRNO-KNÍNIČKY KONANÉHO DNE 18. 5. 2020
Přijatá usnesení:
1. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem
Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka.
2. Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním právní analýzy AZÚR JMK a zplnomocňuje starostku
Městské části Brno-Kníničky zajistit předmětnou právní analýzu (v ceně do 50 tis. Kč. + DPH), která bude zpracována právní
kanceláří Frank Bold advokáti, s.r.o.
3. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích,
doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 28. 2. 2020 pod č.j.
MMB/0102418/2020 ke schválení zastupitelstvem vč. zapracovaných doporučení Ministerstva vnitra doručených na ÚMČ
Brno-Kníničky dne 7. 4. 2020 pod č.j. MMB/0153120/2020.
4. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje rozšíření
snížené sazby místního poplatku Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s rozšířením osvobození na držitele
canisterapeutických psů.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje po Zastupitelstvu města Brna schválení nových sazeb místních poplatků pro MČ Brno-Kníničky dle návrhů sazeb uvedených v
Příloze č. 1 – sazby poplatků ze psů s účinností od 1. ledna 2021.
5. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne
17. 2. 2020 pod č.j. MMB/0079898/2020 ke schválení zastupitelstvem.
6. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30. 3.
2020 pod č.j. MMB/0144918/2020 ke schválení zastupitelstvem.
7. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s návrhem Obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, která nahrazuje obecně
závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011, č. 6/2013
a č. 5/2017, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30. 3. 2020 pod
č.j. MMB/0144910/2020 ke schválení zastupitelstvem.
8. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nemá připomínky
k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017
o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek.
9. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 863/5, vodní pl., umělá vodní
nádrž o výměře 77 m2, p.č. 863/6, vodní pl., umělá vodní nádrž
o výměře 126 m2, p.č. 863/7, vodní pl., umělá vodní nádrž
o výměře 132 m2, p.č. 863/8, vodní pl., umělá vodní nádrž
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o výměře 13 m2, p.č. 863/9, vodní pl., umělá vodní nádrž
o výměře 143 m2 do návrhu směny pozemků mezi statutárním
městem Brnem a Povodí Moravy, s.p.
10. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním dobročinné akce formou veřejné sbírky „Kníničský
dobro-blešák“, jejíž výtěžek bude věnován těžce postiženému
chlapci Dominikovi Hálkovi. Událost se bude konat 20. 6. 2020
v ceně do 5.000 Kč bez DPH
11. 1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s vypsáním výzvy
k podání nabídky včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava chodníku k řece
Svratce, Brno-Kníničky“, jejichž součástí je i smlouva o dílo
k předmětné zakázce.
2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – Kníničky“
a jmenuje členy: 1. Miroslava Keprtová, 2. Aleš Chrastil, 3. Ing.
Lukáš Bezděk
Komise se sejde v úterý 9. 6. 2020 v 9.00 v budově ÚMČ Kníničky.
12. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje náhradníky,
kteří doplní komisi pouze v případě nepřítomnosti některého
z členů komise na jednání dne 9. 6. 2020
1. náhradník – Mgr. Michael Malásek
2. náhradník – Ing. Kateřina Lišková
13. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje seznam dodavatelů k oslovení dle přílohy. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky
nevyužije svého práva, do 3 dnů od přijetí tohoto usnesení,
dále doplňovat seznam dodavatelů.
14. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s provedením oprav tělocvičny v ceně do 400.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku společně s místostarostkou a předsedou finančního výboru, k zajištění poptávek trhu na jednotlivé
práce a schvalování proplacení všech daňových dokladů
vztahujících se k předmětné akci.
15. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí
informace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starostky č. 2/2020 a č. 3/2020.
16. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje změnu
termínu konání zasedání zastupitelstva městské části z 8. 6.
2020 na 15. 6. 2020.
Nepřijaté usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky požaduje po bývalém starostovi
Bc. Žákovi podání písemného vysvětlení k nálezům KV č. 4, 5, 6, 12,
14, 16, 17, 25, 30 zprávy kontrolního výboru v termínu do 30. 6. 2020.
Vzhledem k nesplnění požadavků KV uvedených pod nálezy KV
č. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 36 ze strany
Bc. Žáka, uvedené úkoly budou převedeny na nové vedení ÚMČ.
Nález KV č. 19 bude řešen ve spolupráci se stavebním odborem.
U nálezů KV č. 32, 33, 34 bude provedena revize usnesení.
Veškeré dokumenty, zápisy z průběhu zasedání a usnesení jsou zveřejněny na webové stránce MČ Brno-Kníničky
Miroslava Keprtová, místostarostka
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Dne 30. března 2020 mělo být ukončeno pozemní vysílání televizního signálu ve formátu DVB-T. V souvislosti s infekcí koronavirem
COVID-19 bylo odloženo a dnes jsou již stanoveny nové termíny změn.
Změny ve vysílání televizního signálu pro nás nastanou od 30. července 2020, kdy bude vypnut první soubor programů vysílaných
formátem DVB-T a nahrazen formátem DVBT-T2 s kodekem H265/
HEVC. Tento termín se týká vysílání kanálů České televize, následně
bude k 1. září 2020 ukončeno vysílání komerčních televizních stanic
(Nova, Prima …) a jejich převod na nový způsob vysílání.
Uvedená změna vysílání se dotkne technického vybavení naši kabelové rozvodné sítě tak, aby byl umožněn všem uživatelům kvalitní
příjem nového formátu vysílání. Úpravy s tím vyvolané budou realizovány v průběhu měsíce červece firmou MTL, s.r.o., která nám zajišťuje servisní služby. V souvislosti s tím může docházet ke krátkodobým výpadkům signálu, proto vás žádáme o pochopení.
V dnešní době je v kabelovém rozvodu na vysílacím kanále 21 obsaženo vysílání České televize, které je již v novém formátu DVBT-T2 s kodekem H265/HEVC, tak jak budou vysílány v budoucnu všechny programy.

Tento kanál je určen pro odzkoušení možnosti již dnes přijímat nový
formát na vašich televizních přijímačích, aby byl dostatek času na případnou úpravu vašeho vybavení pro příjem televizního signálu.
Doporučuji si 21. kanál ručně naladit a ověřit si možnost příjmu.
Pokud váš televizní přijímač nebude schopen signál na tomto kanále
zpracovat, bude to znamenat, že pro příjem televizního vysílání po
30. červenci 2020 bude nutné buď mít nový televizní přijímač, nebo
alespoň nový Set-top box, který umožní převod nového signálu pro
zpracování na vašem stávajícím televizním přijímači. Set-tob box lze
pochopitelně vyzkoušet také již nyní, ale pozor, aby umožňoval příjem
s kodekem H265/HEVC. (Pokud jste používali Set-top box pro příjem
již dříve, nebude tento na kanále 21. správně fungovat, protože staré
typy neuměly zpracovat přijímaný signál s kodekem H265/HEVC).
Doufám, že vám uvedené informace pomohou v přípravě na změny
vyvolané přechodem na nový způsob televizního vysílání.
Ing. Jiří Boudný,
předseda Zapsaného spolku vlastníků kabelového rozvodu
KTR Kníničky-Bystrc

TERMÍNY SVOZŮ BIODPADU, SBĚROVÝCH DNŮ A BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
Vážení občané, opakujeme termíny, které Vás zajímají.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
budou přistaveny na obvyklá sběrová místa křižovatky U Kaple
x K Bukovinám a střídavě na ulici U Památníku a ulici Místní.
datum den adresa
Termíny

sběrné místo

10.–13. 7. 2020

pá–po

U Kaple

Místní

24.–27. 7. 2020

pá–po

U Kaple

U Památníku

7.–10. 8. 2020

pá–po

U Kaple

Místní

21.–24. 8. 2020

pá–po

U Kaple

U Památníku

4.–7. 9. 2020

pá–po

U Kaple

Místní

18.–21. 9. 2020

pá–po

U Kaple

U Památníku

2.–5. 10. 2020

pá–po

U Kaple

Místní

16.–19. 10. 2020

pá–po

U Kaple

U Památníku

30. 10.–2. 11. 2020

pá–po

U Kaple

Místní

13.–16. 11. 2020

pá–po

U Kaple

U Památníku

CO DO BIOODPADU PATŘÍ:
Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky
z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.
Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca
50 cm), drny.
Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:
Duben – září: každý den mimo neděli od 8.00 do 19.00 hod.
Listopad – březen: každý den mimo neděli od 8.00 do 16.00 hod.
Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na 546 214 444.
Prosíme, nezamořujte své okolí kouřem ze spalování špatně vysušeného rostlinného materiálu.
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SBĚROVÉ DNY
TERMÍNY: sobota 27. 6. od 8.00 do 12.00 h, sobota 5. 9. od 8.00 do 12.00 h,
sobota 24. 10. od 8.00 do 12.00 h, sobota 14. 11. od 8.00 do 12.00 h
SBĚRNÉ MÍSTO JE NA KŘIŽOVATCE ULIC U KAPLE X K BUKOVINÁM
S ohledem na zákon 185/2001 Sb. o odpadech upozorňujeme, že řidiči převezmou do kontejneru pouze objemný odpad (např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky,
plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a to
výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících.
Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid odpadů uložených
mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady, stavební odpady, nebezpečné odpady,
pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
místních komunikací, chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 22. 6. a 24. 6. 2020, 2. kolo 19. 10. a 27. 10. 2020
Čištění komunikací vnější Zákos: 1. 7. 2020
Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných
dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů
před tímto čištěním. Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích
součástí. Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených
termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst. 6
zákona č. 13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění, odstranit na náklady jeho provozovatele.
V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat:
Tel.: 724 150 602, e-mail: starosta@brno-kninicky.cz.
Lenka Ištvanová, starostka
Zpravodaj městské
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„ VŠÍM, ČÍM JSEM BYL, JSEM BYL RÁD...“
V březnovém Kníničském zpravodaji jsem slibovala spoustu plánovaných tradičních aktivit,
které na děti čekají do konce školního roku.
Bohužel – člověk míní, život mění.
Téměř ze dne na den se nám všem převrátil život naruby a dosavadní jistoty v podobě plně
fungujícího aktivního spokojeného života se
proměnily v něco neznámého – pocity nejistoty, strachu o zdraví vlastní i našich nejbližších.
Nečekaně, zcela nepřipraveně, nás zaskočila
nejistá doba s příchutí smutku a beznaděje.
Děkuji našemu zřizovateli, který neotálel a byl
mezi prvními, který uzavřel provoz naší MŠ. Bylo
to to nejrozumnější a nejbezpečnější ve stávající době, co mohl pro zdraví našich nejmenších,
jejich rodičů i nás zaměstnanců, udělat.
Zatímco jeden den se třída rozloučila s dětmi,
již následující den se tatáž třída proměnila v krejčovskou dílnu. Stovky roušek, které jsme ušily,
zajišťovaly bezpečnost nejen našich dětí a některých rodičů, ale
chrání doposud také místní občany, zdravotní sestřičky a samozřejmě
nás a naše blízké. Děkuji ještě jednou našemu sponzorovi, tatínkovi
od Sofinky, za pořízení šicího stroje. V době, když nám ho věnoval,
jistě netušil, k jaké bohulibé činnosti ho budeme potřebovat. Také
děkuji mamince od Emičky, která se po osiření školky postarala o naše čtyřnohé zvířecí kamarády a našla jim nové, náhradní rodiny.
Po uzavření MŠ si nás nakrátko užily také doma, přesvědčily jsme
všechny, že máme-li čas a správnou motivaci, tak se z nás stávají
ideální partnerky, zdatné kuchařky, pekařky, cukrářky, uklízečky,
zahradnice... Přesto se naše myšlenky a aktivity stále ubíraly naším
profesionálním směrem. Doplňovaly jsme si vlastní pracovní portfolia, vyhledávaly výukové materiály, vyráběly didaktické pomůcky,
studovaly odbornou literaturu... Nejen pro předškolní děti jsme vytvořily elektronickou SKOROŠKOLKU.
Moudrá sovička Rozárka každý týden
připravovala a nadále připravuje dětem
pro zkrácení dlouhé
chvíle zábavné „luštěniny“ v podobě hádanek, pracovních
listů, omalovánek, receptů a kreativního
tvoření. K dnešnímu
dni již má sovička Rozárka 10 splněných
peříček. Každé peříčko je vždy na jedno
společné téma – Velikonoce, Čarodějnice, Svátek maminek,
značky dětí a další.
Neplánovaného volna jsme také využily
k vymalování a následně velkému úkliZpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky

du téměř celé školky. Profesionálního malíře jsme
sice nenahradily, ale drobné natěračské práce
jsme zvládly. Na chvíli jsme se staly také uklízečkami – vlastně „kosmetičkami podlahových
krytin“. Přesadily jsme květiny, uklidily zahrádku,
přestěhovaly nábytek a udělaly nové výstavky.
Zkrátka, místo mazlení se s dětmi jsme si „vymazlily“ celou školku Motýlci v umytých oknech
netrpělivě vyhlíželi první děti, které se k nám
navrátily 1. června na svůj svátek – Den dětí. Jaký
lepší dárek mohly děti i jejich rodiče dostat ???
V současné době využívá školku jen hrstka těch
nejpotřebnějších, stejně tak tomu bude v době prázdninového provozu od 1.–17. července.
Za úklid celé školky děkuji všem zaměstnancům,
ale především naší paní školnici Renatce, která
vládne ve školce pevnou, ale laskavou rukou
a udržuje ji v pořádku a čistotě po neuvěřitelných 20 let.
Tak nějak tiše, nepozorovaně, bez jakýchkoliv problémů, proběhl
také zápis našich dětí do 1. třídy a následně zápis do mateřské školy.
Stejně jako každým rokem, ani letos jsme, bohužel, nemohli uspokojit všechny zájemce. Z 30 přihlášených dětí, jich mohlo být přijato
pouze 16. Na ostatní, prozatím, nepřijaté děti dojde řada třeba
příště. Stejně byl zvláštní tento zápis. Děti, toužící po přijetí do naší
studánkové školky jsem neviděla vůbec a z rodičů, kvůli rouškám,
pouze oči. Ty byly naštěstí ve většině případů laskavé a vstřícné. Pevně doufám, že i s novými dětmi a jejich rodiči budeme vycházet
stejně dobře, jako s rodiči a dětmi stávajícími.
Neplánované a nepříjemné období naštěstí končí. Pomalu po krůčcích
se opět začínáme navracet do běžného života. Je nám líto akcí, které
jsme nemohly s dětmi zrealizovat, ale všichni chápeme, že ještě není
vyhráno a jsme si vědomy toho, že zdraví je přednější.

Po dobu uzavření naší MŠ jsme prošly mnoha profesemi. Půjčuji si
a mírně upravuji slova klasika Jana Nerudy – „Vším, čím jsme nakrátko byly, jsme byly rády.“ Ale už se nemůžeme dočkat září a nového
školního roku, kdy se všichni vrátíme k našemu původnímu povolání.
„Jsme tu především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí˝.
Jana Zrostová, ředitelka MŠ
strana28
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NEJSTARŠÍ PAMĚTNICE STARÝCH KNÍNIČEK
Paní Anděla se narodila 6. října 1928 ve starých Kníničkách, v rodině
Karla a Hedviky Řiháčkových. Děvčátko zde strávilo svých prvních
devět let. V roce 1937 bylo nutné alespoň částečně přehradu zavodnit.
Andělka se přestěhovala s mámou a tátou do nových Kníniček na
Ondrovu 11. Ve dvaadvaceti letech se Andělka stěhovala podruhé,
když v nedaleké Bystrci spojila svůj život s životem Evžena Štelcla.
S Kníničkami zůstali však oba stále v těsném kontaktu.
O své ženě pan Štelcl hrdě prohlašuje: „Babička je nejstarší z žijících lidí
narozených ve starých Kníničkách.“
Paní Andělko, jak vzpomínáte na staré Kníničky?
Tam to bylo fajn. Bylo to nádherné údolí, pole byly ve stráních i na kopci.
V šesti jsem nastoupila do školy, ta byla vedle kovárny, vedle ní byl mostek
přes Svratku. Když přišla velká voda, tak jsme ji jako děti z mostku pozorovaly. Třeba 14 dní jsme nechodily do školy, protože ta byla zatopena.
Povodeň přišla každý rok zjara, a tak jsme už dopředu ze školy vynášeli
věci. Louky kolem byly zaplaveny. Děcek nás bylo dost. Pořád jsme běhaly po dědině, pro nás nic nebylo, žádná hřiště nebo tak.
V novém domě, který tatínek zedník postavil, jsme měli už i elektřinu
a vodu. A my jsme mohli svítit a poslouchat rádio. Cihly jsme si většinou
brali ze starých domů, každý si svůj dům postavil sám. Cihly byly většinou
kotovice, vlastně to byla hlína a plevy a jako pojidlo tam bylo kravské
lejno. I kotovice se odvážely. Byli jsme rádi, že jsme je měli. Za sucha byly
hodně tvrdé a jen hodně těžko se daly rozbít.
Vzpomínám na kapličku, před kterou jsme sedávali a poslouchali májové
mše. Kaple byla malá, snad 1,5 metru dlouhá a 1,5 metru široká. Materiál
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z ní byl použit na stavbu nové kapličky. Jinak ve vesnici toho moc nebylo,
velký mlýn na řece a malý mlýn na potoku. Jedna hospoda, obchod
žádný, měli jsme všechno svoje. Bylo tam hodně sedláků, polovička však
odešla mimo Brno, většinou do Ostravačic nebo do Prštic.
Vzpomínám si na ty rodiny, byli tam Neužilovi, Slatinovi, Hýlovi, Stejskalovi, Stodůlkovi, Jelínkovi, Vrzalovi a další.
Sedávalo se v žundru a žili jsme hodně pospolu. Dralo se peří, pět šest žen
bylo kolem jednoho stolu a my děti jsme měly nastražený uši, aby nám
neuniklo nic z toho, co si povídaly. Ony volaly – děcka neposlouchat!

Zpravodaj městské
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A taky se volalo: „Neotvírat“, protože jak byl jen trochu průvan, peří lítalo na všechny strany. „Doděrková“ bylo pohoštění, když bylo dodráno.
To bylo něco!
Ženy chodily pracovat na pole a do lesa, tatínek pletl koše na brambory,
které byly hlavním předmětem prodeje košíkářů. Pletly je i ženy. Museli
jsme se starat, abychom ty pruty měli. Moji rodiče vrbové proutí sázeli
a okopávali. My děcka jsme vytrhávaly trávu a všechno, co mezi nimi
narostlo. Až byly pruty hodně silné, alespoň půl centimetru, ženy
je chodily stříhat. Po čase už nové proutí dostatečně nerostlo a my
jsme zakládali nová políčka. Pruty se také pařily, aby se z nich snadno
zdrhla kůra a byly bílé. Když už byla přehrada, jezdili jsme pro ně na
loďce.
Paní Andělka i její muž pracovali dlouhá léta na ZŠ Heyrovského.
Odtud je většina z nás dobře zná. Pan Evžen byl školníkem, paní
Andělka mu pomáhala a do svých 74 let se starala o úklid. Letos
v prosinci oslaví „pan školník“ své 96. narozeniny. Přesto si „své žáky“
ještě i dnes dobře pamatuje a oni jeho a dodnes mu říkají šuldo.

Pan Evžen je velkým stoupencem „Kníničského lihobraní“. Odnáší
si od nás rok co rok většinu hlavních cen a je na ně právem hrdý.
V obývacím pokoji manželů Štelclových zabírají věcné ceny i diplomy
z Kníničského lihobraní čestné místo, což ostatně vidíte na fotografii.
Ceny vyrábí a daruje keramický ateliér Václava Kaláše a Evy Novotné.
Vznikly tedy díky umu kníničske Evky, rozené Kubátové.
Dnes pan Evžen zavzpomínal na stavbu přehrady:
Kníničky a Bystrc patřily pod hrad Veveří a přehrada byla plánovaná
ještě za Rakouska. Písek se bral ze Svratky. Jednou pan Valenta říkal
mistrům: „Chlapci, sundejte ten jeřáb, než Vám ho voda sebere“. „Dědo,
takovej potok zastavíme čepicama.“ A v noci přišla velká voda, jeřáb
spadl a čekalo se, až voda opadne. Stejně ho museli rozřezat. „Chlapci,
co jsem Vám říkal“, pravil pan Valenta a kouřil dál ze své fajfky.
K této milé rodině se ve zpravodaji ještě vrátíme, manželé Štelclovi
oslaví 30. září 70 let svého společného života.
Anděla a Evžen Štelclovi, Irena Bubeníková

MLADÉ HODY
Obvykle touto dobou již několik měsíců slýcháváte zpěv stárek a stárků z Kníničské chasy, kteří
se již od Velikonoc připravují na každoroční Mladé hody v naší obci. Zpravidla je to
znamením nadcházejícího hodového
období, plného radosti, tance, zábavy a zpěvu. Obnovené Mladé hody
jsou již od roku 2004 nedílnou součástí místního dění, které každým
rokem vrcholí 4. a 5. července.
A právě tyto dny jsou charakteristické zpěvem a tancem, cimbálovou muzikou na předhodové
zábavě, tradičním průvodem krojovaných párů a večerní hodovou
zábavou, jejíž součástí je Moravská
a Československá beseda.
V rámci momentální nejisté situace,
vládních opatření pro zamezení šíření
virového onemocnění COVID-19 a následných vládních rozvolňovacích vln, jsme
se jako chasa rozhodli v letošním roce Mladé
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hody neuskutečnit. Toto rozhodnutí nebylo nikterak jednoduché, ovšem vzhledem k hygienickým podmínkám stanoveným MZČR
proti šíření tohoto onemocnění jsme
dospěli k názoru, že je bohužel nezbytné.
I přes to, že se tedy v roce 2020 neuskuteční Kníničské Mladé hody
v klasické podobě, tak stále jako
chasa cítíme, že jsou tu tradice,
které bychom rádi udrželi i v této
nelehké situaci.
Proto bude u naší kaple v neděli 5. července opět sloužena
poutní mše svatá. Začne jako
obvykle v 10.30 hodin a celebrovat ji bude otec Pavel Svoboda. Tradiční odpolední průvod
krojovaných Kníničkami následuje ve stejný den od 14 hodin.
Tímto jste srdečně zváni.
Kníničská chasa
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE
V návaznosti na celostátní opatření a z rozhodnutí zřizovatele KJM – Statutárního města Brna
byly od 13. března 2020 uzavřeny provozy KJM
z důvodu nouzového stavu v ČR. K znovuotevření všech poboček pro veřejnost došlo v týdnu
od 4. května 2020.
Od 7. května 2020 se v naší knihovně v Kníničkách půjčuje opět každý čtvrtek od 13.00 do
18.00 hodin. Při vstupu na pobočku musí mít
čtenář roušku, musí si provést desinfekci rukou
desinfekčním prostředkem, který je k dispozici
při vstupu do knihovny. Je třeba dodržovat
předepsané rozestupy mezi čtenáři, zdržovat
se v knihovně pouze po nezbytně dlouhou dobu na půjčení knih. Vrácené knihy se odkládají do karantény, půjčovat se mohou až po uplynutí 3 následujících dnů. Čtenáři se na otevření
knihovny již těšili a nikomu z nich nedělá problém dodržovat předepsaná pravidla.

I v letošním roce pokračuje spolupráce s Klubem seniorů a MŠ Studánka. Z naplánovaných
akcí s Klubem seniorů se uskutečnila beseda
k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského a přednáška PhDr. Hockeové, která doplnila zajímavými podrobnostmi společnou návštěvu unikátní výstavy Zlato Inků.
Výtvarné práce dětí MŠ zdobí prostory knihovny
a každý měsíc se aktualizují. Besedy se uskutečnily pouze 3 a k dalším vzhledem k okolnostem
nedošlo. V červnu jsme se těšili na „Malování na
chodníku“, ale i tato akce bohužel odpadla.
Prázdninová půjčovní doby pobočky Kníničky
ČERVENEC: čtvrtek 13.00–18.00 hodin
SRPEN: KNIHOVNA UZAVŘENA
Libuše Pelánová, knihovnice

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY S LIPKOU
Ačkoli pořádání letních táborů ovlivní situace spojená s epidemií
koronaviru, je Lipka připravena dodržet všechny požadavky hygieniků a tábory uskutečnit. V případě, že tábory kvůli epidemiologické
situaci nebudou moci proběhnout, budou přihlášeným vráceny peníze bez storno poplatků. Podívejte se tedy na nabídku příměstských
i pobytových táborů, ze které si určitě vyberete!
Pracoviště Lipová plánuje na začátek prázdnin 1.–3. července ověřený model tábora pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let. Na příměstském táboře nazvaném Pojďme spolu na tábor do říše obrů!
vytvoříme prostor pro společné objevování i samostatné tvoření.
Děti od 7 do 11 let lákáme na Dovolenou v pravěku. Na pobytovém táboře 11.–18. července se naučíme rozdělávat oheň bez sirek,
ulovíme mamuta a po boji se zrelaxujeme v pravěkém wellness.
Pro čarodějnické učně od 7 do 9 let otevíráme 13.–17. července Čarodějnou akademii na Lipové. Na rozvrhu tábora Živelné čarování bude
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Krocení živlů, Bylinná laboratoř i Čarosport a Tvořeniště. Na pobytový tábor Za hranice světů zveme táborníky od 9 do 15 let. Příběh
z říše fantazie pod hvězdnou oblohou prožijeme 9.–21. srpna. Posledních pár míst hlásí také příměšťák Jak vycvičit…, 24.–28. srpna na
něm děti od 8 do 12 let vyzkouší komunikaci s koňmi, psi, hlodavci
a další zvířenou.
Pokud je vám od 9 do 11 let, můžete se díky Rozmarýnku stát hned
od začátku prázdnin 1.–5. července Strážci Země. Na pobytovém
táboře v srdci Českomoravské vrchoviny zažijete dobrodružství při
hledání klíčů k přírodě. Ostřílené táborníky od 15 do 20 let lákáme
na ExpediciEKO. S batohem na zádech vyrazíme 6.–12. července
s partou kamarádů za zážitky i dobrovolnickou výpomocí na zámku.
Příměšťák V kůži dospěláka nabídne dětem ve věku 9–13 let příležitost vyzkoušet, jak úžasné je naplánovat, připravit a zrealizovat
vlastní nápad. Tábor se uskuteční ve dvou turnusech, 27.–31. července
a 17.–21. srpna. Léto zakončíme kulinářským táborem !Jídlo! na
cestách. Od 24. do 28. srpna s dětmi od 9 do 13 let přijdeme na kloub
tajemství místních potravin a něco dobrého z nich uvaříme.
S pracovištěm Rychta se mohou všichni akční nadšenci od 14 let vydat na oblíbený putovní tábor. Letos nás 21.–26. srpna zavede putování do opuštěného kraje Rychlebských hor.
Kamenná láká na příměstské tábory, jejichž cílem je dětem přiblížit historii i přírodu ve městě. Tábory na Špilberku pro děti od 8 do
12 let se uskuteční 27.–31. července a 17.–21. srpna.
Pracoviště Jezírko hlásí poslední volná místa na vesmírném pobyťáku Tauri pro starší děti od 13 do 17 let. Ukuteční se 3.–7. srpna přímo
na Jezírku.
Celou nabídku příměstských i pobytových táborů najdete spolu s přihláškami na stránce www.lipka.cz/tabory.
Nezapomínáme ani na plánování následujícího školního roku. Od
1. června spustíme přihlašování na zájmové kroužky.
Nabídku všech pracovišť Lipky najdete ke konci května na stránce
www.lipka.cz/krouzky.
Amálka Čípková, Lipka
Zpravodaj městské
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KORONAVIRUS VZDĚLÁVÁNÍ NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU MU NEZASTAVIL
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory i v době
pandemie a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity. Program
výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů
na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě
jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově
nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.
V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu
na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V vysílány
přednášky z různých oborů, např. astronomie, dějin umění, ekonomie,
historie či literatury a dalších.
Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly
nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná
se např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské
Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory
senioři komunikují pomocí video přenosu v reálném čase s možností
aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity
třetího věku MU vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např.
pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo historii.
Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v přednáškových místnostech Masarykovy univerzity. Připravujeme proto

také kurzy na nový akademický rok, který nás čeká. Přihlašování do
těchto kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do
jednoletých kurzů Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
a Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Bližší informace o připravovaných kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.

BRNO A JEHO CHRÁMY 2020
Vážení spoluobčané. Ráda bych Vám zprostředkovala nabídku TIC
BRNO, které letos zpřístupní čtveřici předních svatyň, do nichž běžně není snadné nahlédnout. Od úterý do soboty se můžete podívat
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 13.30–
17.30), Červeného kostela a kostela sv. Michala (oba 14.00–18.00), a to
počínaje 15. 6. až do 15. 9. 2020. V uvedených časech budou v kostelích
čekat průvodci, kteří vám přiblíží jejich historii a umělecké přednosti.
V brněnských chrámech různých náboženství – římskokatolického,
evangelického, pravoslavného, v synagoze nebo v mešitě naleznete chládek, přítmí, klid ke kontemplaci i údiv nad bohatstvím liturgické tradice.
Věděli jste, kde jsou ty největší varhany, kde se schodiště vine jako
DNA a kde je chrámová loď skrytá za normální uliční frontou? Můžete
se zúčasnit komentovaných prohlídek. Komentované prohlídky
jsou letos v létě zdarma, a to pro všechny věkové skupiny. Rezervace je však nutná: www.ticbrno.cz/brnoajehochramy
Vybrané tematické prohlídky:
• Chrám sv. Petra a Pavla jako místo paměti
• Synagoga Agudas achim - netradičně moderní sakrální památka
• Věže brněnské katedrály
• Katedrála sv. Petra a Pavla a Madona z Veveří
• Největší brněnské varhany zblízka
• Varhany v katedrále sv. Petra a Pavla
• Kostel sv. Jakuba a svatojakubská cesta na jižní Moravě
• Skrytý půvab nenápadného kostela sv. Rodiny na Grohové
• Husův sbor na Botanické
• Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba a návštěva věže
Na stránce www.ticbrno.cz naleznete mnoho dalších, velmi zajímavých
kulturních nabídek, např. Brno Industrial, informujte se :)
Irena Bubeníková
zdroj www.ticbrno.cz
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
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RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY
V KNÍNIČKÁCH
Rukodělné dílny a keramické kroužky v Kníničkách, pořádané MČ Kníničky, musely v polovině března v souvislosti s nařízeními vlády k situaci civid-19 pro toto pololetí ukončit svou činnost.
Pokračovat plánujeme opět na podzim, tj. začínat s kroužky
budeme od začátku října, pro děti, které mají z tohoto pololetí nedodělané výrobky, budou vypsány termíny k jejich
dodělání koncem záři. Přesné termíny zveřejníme po prázdninách.
Pokračovat budeme s kroužky keramiky pro děti z MŠ Studánka
i s keramickými a rukodělnými kroužky pro školáky. Děti z MŠ,
které už jdou po prázdninách do školy, mohou pokračovat v keramice v kroužcích pro školáky. Kroužky budou probíhat v pondělí a ve středu jako doposud.
Kromě kroužků pro děti plánujeme pokračovat i v rukodělných
dílnách pro dospělé.
Přesný program kroužků a dílen bude zveřejněn po prázdninách.
Vzhledem k uvedené situaci nemáme nyní ke zveřejnění aktuální
fotografie do galerie výrobků. Pro zajímavost tedy přikládáme
alespoň několik starších výrobků z tvorby dětí.
Děkujeme všem účastníkům kroužků a dílen – dětem i dospělým
a přejeme jim krásné prázdniny a hodně dobrých nápadů a hlavně radosti při jejich dalším tvoření.
Pořadatelky rukodělných dílen
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PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
LÉČIVÉ BYLINY LESA, LUK A STRÁNÍ V OKOLÍ KNÍNIČEK
Léčivé byliny jsou široké téma a v okolí naší obce, která je obklopena
lesy a loukami, jich roste mnoho. V tomto pojednání bych ráda doplnila dřívější články o další byliny, které se zatím nevešly a které mají
dle mého názoru významné místo v péči o naše zdraví a pohodu
a jsou přátelskými průvodci naším životem. Svou charakteristikou
nám kromě svých léčivých sil předávají i poselství pro náš životní styl,
životní postoje a jejich potřebné změny k dosažení zdraví a pohody.
Stačí se jen zamyslet. Vybízejí k pochopení a posílení vlastností, které
jsou potřebné a užitečné pro harmonizaci našeho těla i života a naopak
k opuštění těch, které nás spoutávají, způsobují nám bloky a brání
plnému projevení zdraví.
To vše nám byliny ukazují svou charakteristikou s vazbou na oblast
léčivého působení, svými vlastnostmi, barvou, vůní, vytrvalostí nebo
křehkostí, místem, kde rostou a mnohým jiným. Je jen na nás, jestli
jejich poselství přijmeme, nebo ne.
Jednou z bylin, které ohromují svou skromností, vytrvalostí a krásou,
obsaženou i v jejím názvu, je sedmikráska chudobka. Tato drobná
rostlina, s přízemní růžicí listů a stonky s jednotlivými bílými květy,
se vyskytuje hojně na zahrádkách a v sadech, kde zkrášluje jednotvárnost trávníků, ale můžeme ji najít občas i ve volné přírodě na
slunných travnatých místech, ale i na polních cestách, kde překvapuje svou odolností a vytrvalostí – jen tak něco ji nezničí. Tato její
vlastnost se promítá i do jejích léčivých účinků a může být i silnou
inspirací pro náš život.
Sbírá se květ a používá se
ve formě čaje, zejména
ve směsích, nebo macerátu v oleji či víně, popřípadě jako zábal.
Sedmikráska je skvělý
pomocník proti stresu,
rýmě, přináší úlevu při
bronchitidě, podporuje
vykašlávání, působí protizánětlivě, svíravě a hojivě, pomáhá i při léčbě
močových cest, při silné
a bolestivé menstruaci a
jako koupel nebo obklad
při otocích, nehojících se ranách, revmatismu, kožních onemocněních,
zklidňuje bolest při pohmožděninách. Je výborná i na oční koupele při
zánětech očí. Při vřídkách v ústní dutině pomáhá žvýkat čerstvé lístky.
Sedmikrásku můžeme využít i v kuchyni, zejména jako přísadu do
salátů a nápojů.
Bylinu trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem
poledne a sušíme ve stínu při teplotě cca 35 oC. Květy sbíráme bez
stonku.
V dřívějších dobách se sedmikráska používala proti šoku po válečných
zraněních, někdy v kombinaci s řebříčkem.
Sedmikráska se pojí s čistotou, nevinností a věrnou láskou. Podle
křesťanské legendy vyrostly první sedmikrásky ze slzí Panny Marie,
když prchala do Egypta. Podobný význam lásky a oběti, ale také
jako symbolu světla, se prolíná prakticky všemi starými mytologiemi.
Význam sedmikrásky jako symbolu lásky se objevuje i v různých lidových pověrách.
Zpravodaj městské
městské části
částiBrno-Kníničky
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Další bylinou, která rozhodně stojí za zmínku, je řebříček obecný.
Je to velmi vytrvalá, otužilá a odolná bylina s podlouhlými střapatými
listy a vysokou lodyhou, zakončenou shlukem drobných bílých kvítků. Řebříček má lidové označení „všeléčivá bylina“. Její obrovská
vitalita a z ní vyplývající všeobsáhlost je velmi inspirativní, evokuje
postoj, že zdraví a nemoc je do značné míry „stav duše“.
Roste na loukách, mezích, okrajích cest a lesních porostů. Sbírá se
kvetoucí nať, ale dá se použít i list, a to ve formě čaje, zejména ve
směsích, tinktury, popřípadě koupelí nebo obkladů.
Bylinu trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v době kolem
poledne a sušíme ve stínu při teplotě cca 35 oC.
Řebříček upravuje všechny tělesné šťávy. Je nejlepším pomocníkem
pro mnoho těžkých onemocnění, ale zásadní je jeho vliv při všech
ženských nemocech, má jen pozitivní účinky na ženské orgány.
Pomáhá na uvolnění křečí, při žaludečních poruchách, nechutenství,
průjmu, nadýmání, účinkuje povzbudivě na vylučování žaludečních
šťáv a na krevní oběh, čistí krev, podporuje krvetvorbu v kostní dřeni,
pomáhá při leukémii, působí protiskleroticky, rozšiřuje a posiluje
cévní stěny, posiluje kosti a páteř, lymfatický systém, štítnou žlázu,
utišuje kašel. Pomáhá při Parkinsonově nemoci a roztroušené skleróze. Zvyšuje krevní srážlivost, takže pomáhá při různých krvácivých
stavech, včetně plicního krvácení a tuberkulozy, působí protizánětlivě a hojivě. Oživuje pravidelnou činnost ledvin, odstraňuje poruchy
jater, záněty žaludku a střevního traktu, příznivě ovlivňuje i cévní
systém, takže se doporučuje i při angině pectoris. Mírně snižuje krevní tlak. Pomáhá proti závratím, nevolnostem, migréně a depresím.
Dezinfikuje rány. Říká se, že při použití řebříčku mizí každá infekce.
Jako přísada do koupelí účinkuje při hnisavých ranách, kožních vyrážkách, rozpraskaných rukách, při zánětech nervů na rukou i nohou, jako
kloktadlo při zánětech dásní. Výluh v octě pomáhá na štípance všeho
druhu. Řebříčková mast je výborná na vředy a křečové žíly. Žvýkání
čerstvého listu pomáhá při bolení zubů.
Mladé lístky můžeme použít i v kuchyni do jarních salátů nebo polévek.
Řebříček byl hojně využíván prakticky ve všech starých kulturách
i magických kultech. Kromě léčivých účinků byl jeho význam k zahánění negace všeho druhu, k obraně a věštění budoucnosti. Věřilo se,
že zajistí trvalou lásku a byl užíván při rituálech k posílení aspektu
mužnosti. Sušené listy se přidávaly do tabákové směsi.
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Vlčí mák je bylinou, kterou rozhodně nelze přehlédnout. Roste většinou na pokrajích polí a u cest a zaujme již na dálku svými jasně
červenými květy, evokujícími radost ze začínajícího léta. Sbírají se
okvětní lístky a suší se ve stínu při teplotě cca 35 oC. Používá se zejména do čajových směsí.
Bylina účinkuje tlumivě na dýchací ústrojí, zmírňuje kašel a dráždění
ke kašli, zlepšuje a ulehčuje odkašlávání, pomáhá při zánětech dýchacích cest, průdušek a plic, při tuberkuloze, bronchiálním astmatu,
chřipkových infekcích, angíně, nervozitě a nespavosti, má mírně sedativní účinky, odvar ulevuje podrážděným očím.
V dřívějších dobách byl vlčí mák symbolem plodnosti, hojnosti a nadbytku, ale i sebeobětování.

Další zajímavou bylinou našich luk a strání je lnice květel. Je to vytrvalá bylina s úzkými dlouhými listy, na konci olistěné lodyhy s hroznem
drobných žlutých pyskatých květů. Jako vysoké vzpřímené svíce
osvětlují svým vzhledem, ale i řadou svých mimořádných účinků naši
cestu ke zdraví.
Sbírá se kvetoucí nať a suší se ve stínu při teplotě cca 35 oC. Používá
se zejména do čajových směsí nebo k obkladům a koupelím.
Lnice působí jako spasmolytikum ke tlumení křečovitých bolestí při
průjmech a jiných kolikách různého původu, při žlučníkových záchvatech a ledvinových kamenech. Působí močopudně a protizánětlivě, podporuje funkci jater a ledvin, pomáhá při žloutence, chorobách dýchacích cest a chorobách se zvýšeným zadržováním vody.
Zevně formou kašovitého obkladu se používá při vředech a hemoroidech, očních zánětech a kožních vyrážkách, také velmi příznivě
ovlivňuje cévní systém, takže pomáhá
při léčbě křečových
žil, bércových vředů,
hemoroidů, praskání
a lámavosti cév. Je výborná na oční výplachy při zánětu spojivek, očních víček nebo rohovky. Tinktura
mírně zvyšuje krevní
tlak, avšak výrazně
prohlubuje srdeční
činnost. Pomáhá i při
svalové ochablosti
a svalových atrofiích
různého původu.
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Poslední bylinou dnešního pojednání je kakost smrdutý. Je to celkem
křehká bylina s tenkými lodyhami, členitými listy a drobnými růžovými kvítky, která roste převážně v lese. Sbírá se kvetoucí nať a suší
se ve stínu při teplotě cca 35oC. Používá se zejména do čajových směsí nebo k obkladům a koupelím. Pro větší účinnost se doporučuje,
pokud je k dispozici, používat nať čerstvou.
Kakost působí svíravě, při průjmových
obtížích spojených
s krvácením a mírně
močopudně. Osvědčil se při močovém
písku a ledvinových
kaméncích a různých
chorobách ledvin,
proti zevnímu i vnitřnímu krvácení různého původu, při vykašlávání krve, chronických střevních zánětech a také jako
kloktadlo. Používá
se i při neplodnosti.
Jeho významnou rolí je však snižování účinků radioaktivního záření
a protinádorový účinek. V dnešní době, kdy jsme vystavováni neustálým vlivům záření různého druhu, je zařazení kakostu do používaných čajových směsí více než vhodné.
Zevně ho ve formě mazání a obkladů můžeme použít při kožních
onemocněních, píštělích, nehojících se vředech a mokvajících ekzémech. Rozdrcený čerstvý nebo horkou vodou navlhčený sušený kakost léčí ušní záněty, obličejové otoky související se zubními problémy,
nervové záněty.
V dávných dobách byly kakostu připisovány účinky ochranné a přinášející bezpečí a léčení. Květní plátky se užívaly do kadidel k vytvoření atmosféry lásky a harmonie.
O bylinách by se dalo psát mnoho, ale místo pro toto pojednání není
neomezené, takže se pro tentokrát musíme spokojit s těmito podle
mého názoru velmi významnými léčivými bylinami.
PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ DVA RECEPTY:
Mast ze sedmikrásky
25 dkg květů a listů sedmikrásky, včelí vosk v množství asi poloviny
celkového objemu masti, 25 dkg vazelíny.
Rozpustíme ve vodní lázni vosk a vazelínu, přidáme květy a listy
a zvolna 2 hodiny vaříme a scedíme do nádoby.
Řebříčkový ocet
Vyvařte hermeticky uzavíratelné sklenice a naplňte je květy a několika lístky řebříčku, ale volně, bez pěchování. Zalijte octem, nejlépe
jablečným, sklenice uzavřete a nechejte 3 týdny v temnu a chladnu.
Během té doby 2krát až 3krát protřepejte. Potom slejte, naplňte do
lahví a uchovejte v chladnu a temnu. Používá se k dochucení jídel jako
ocet nebo třeba lžičku do vody jako nápoj v horkých letních dnech.
V příštím čísle se budu zabývat dalšími bylinami pěstovanými na zahrádce. Přeji všem krásné léto plné zdraví a radosti, třeba vám v podpoře tohoto rozpoložení pomůže i některá bylinka ve vašem okolí.
								
Zina Lišková
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NA KONTAKTNÍM MÍSTĚ PRO BYDLENÍ ZÍSKAJÍ LIDÉ
INFORMACE A RADY OD MĚSTA I MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Byty startovací, družstevní, sociální, s pečovatelskou službou, krizové; byty svěřené městským částem, které si samostatně určují kritéria jejich přidělování; směny bytů; příspěvek na bydlení a další sociální dávky nebo možnosti sociální
pomoci. Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních
bytů najdou od 1. června lidé na Kontaktním místě pro bydlení.
„Brno je patrně největší město, které jednotné Kontaktní místo pro
bydlení zprovoznilo; příklady dobré praxe jsme mohli čerpat například z Českých Budějovic nebo Jihlavy či z městské části Praha 7.
Cílem je usnadnit lidem zorientování se v možnostech bydlení a tím
jim pomoci s řešením jejich životní situace,“ uvedla primátorka
města Brna Markéta Vaňková.
Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, přístup do něj je
bezbariérový. Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
„Nové pracoviště je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale v širším
slova smyslu pro všechny zájemce o městské bydlení. Na jednom
místě získají informace o možnostech napříč městskými částmi,

a i když tu nebude možné žádosti o byt spravovaný městskou částí
přímo podat, ušetří to několik cest na různé úřady, kam by se lidé
přišli zeptat, co jako uchazeči o byt musejí vyplnit nebo doložit,“
vyzdvihl náměstek primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva.
Kontaktní místo pro bydlení je jedním z výstupů dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, výzvy 52. Na celý
projekt, který zahrnuje vedle kontaktního místa i zabydlení
50 domácností, udržovací podporu (pomocí sociální práce)
60 domácností a co půl roku uspořádání platformy kulatých
stolů na téma bydlení s pracovníky města, městských částí i neziskových organizací, získalo Brno skoro 20 milionů korun. Projekt
je termínován koncem března 2022.
„V takzvané bytové kanceláři budou k dispozici jak pracovníci bytového odboru, tak sociální pracovníci. Lidé budou moci využít i služeb právníka pro poradenství nebo třeba pro zpracování jednoduchých podání,“ doplnil náměstek primátorky pro sociální oblast
Robert Kerndl.
Mgr. Radka Loukotová, Magistrát města Brna
mobil: +420 773 183 511, e-mail: loukotova.radka@brno.cz

JAK SEM VYLEPŠIL PROMOCI
Promoční válka bévá těžce decentní společenská záležitost,
kde augle staréch medvědů i vostatních přizvanéch hostů nezůstanó suchý. Teda většinó, pokud v tom zrovna nefiguruju já.
Když sme s mým nélepšim kámošem Juró konečně na druhé pokus
ubóchli státnicový průby, nahodili sme konečně véšce mávačku
a začli chodit do háčka. Já do konstrukce kryošméček fabaly Chirana v Bronxu, Jura do výpočetky fabaly RICO v Betlémě, kde vyráběly pešky, neboli vatový šméčka pro bábovky v Kramolíně.
Ze startu sme vůbec nechceli na žádnó promocu klapat. Stačí si
přece naklapat pro noty s voštemplovaným titulem na děvkanát.
Ale choroši nedali jináč a tak sme vyměkli. Já byl dokonce děvkanátem určené k temu, abych za absolventy hókl do placu nějaký
dojemný kydy a děkovačky profákům za to, že nás furt vyhazovali vod průb, bolševickýmu režimu, že nám to fšecko za love
bóchačů umožnil a taky raskenům a familkám, že to snáma jako
vydrželi do finále.
V den Debil sme nahrnuli do auly na Palačák. Tam nám inkósti
vykolíkovali traťůvku kudy klapat pro glét za děkanským, nameldovali pořadí kecálistů a vpustili raskeny s familkama dovnitř
hodit sicnu.
Plechové hašiš zavařil internacionálu a hymnu, pak nějaké hajfáč
dal úvodní pokec a pak měl dosmykovat na plac děkan. Jenže se
nic nedělo.
Gómal sem, že po děkanským mám klapat ke kecatelně já, tak
jsem byl v klidu.
V sále trapný ticho a Jura hlásí: „Só to tupani, staré má už v řepě
pustevnu, zapoměl kdo s kym hraje, val to včil nameldovat ty.“
Já na to vařím, že by to byl zase průser, jako vždycky, že rači počkám. A Jura na to, „seš sračka, máš fedry a vo co, že tam nepudeš.“
Tak sem vyrazil. Jen sem dohrnul ke kecacímu ponku, spustil
plechové hašiš nějaky fanfáry. Docvaklo mě, že ty véšky nikdy
neklapajó nasucho, musijó k temu mít nějaké bigboš, aby nebylo
slyšet, jak šópó šnekama, případně kdyby při tem pustili barvu.

Staré pedál hrnul k ponku a traťůvku mu razil pedel s kopím
a vypadali fest odhodlaně. Nechcel sem ho za ten ponk pustit,
aby si lidi neřekli, že su ňáké měkké Saša. Hájil sem svůj tympl
odhodlaně, ale mámrd mě furt štengroval tó baldó, až hosti v sále
nahodili těžké lochec. Lochčili se úplně fšichni, teda kromě méch
staréch medvědů.
No nic, módřéší ustópí, řek sem si a pustil za mikrák raskena, aby
si vodhókal to svý. Pak sem přečet svůj pokec vo tem, že nás konečně majó pali z bódy a fšichni se můžeme hodit do klidu.
Ve finálce nám mázli glétoše, gde stálo, že sme jako inženýrský
a my vodklapali na spářku na Makáč do Rubína.
Takže pohodička, jen raskeni mi dovčil na domášově předhazujó,
že sem jako obvykle udělal vostudu celý familce. Pré sem znevážil celó promoční válku. To negómu. Aspoň to nebylo takový
upjatý jako vždycky a lochec je navíc přece léčivé…
Žanek Hlaváček
Slovíčka:
fabala – fabrika, továrna
Bronx – nepopulární oblast Brna
kryošméčka – kryochirurgické přístroje
Betlém – Veverská Bítýška
pešek – dámská vložka
Kramolín – menstruace
děvkanát – děkanát
(žertovné poukázání na
osazenstvo této instituce)
Palačák – Palackého vrch
má v řepě pustevnu – nic neví
plechové hašiš – dechovka,
žesťový kvartet :o))
pustit barvu – prdnout si
tympl – místo, pozice
Makáč – Makovského náměstí
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