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Vážení sousedé, nové číslo Kníničského zpravodaje vychází v době, 
kdy zima konečně předala vládu létu (a že se jí vůbec nechtělo)  
a pandemie koronaviru je snad už natrvalo na ústupu. Pevně doufám 
a věřím, že tentokrát se už vše vrátí do normálu, život nás všech na-
jede opět do zajetých kolejí, plnými doušky si užijeme léta, společných 
setkání a všeho nového, co nám život přinese. 
I když se může zdát, že veškerá vládní opatření již byla rozvolněna, 
opak je bohužel pravdou. Stále nás provází různá omezení či opatře-
ní a u každého rozvolnění je nějaké to „ale“ bránící městské části 
například v otevření tělocvičny nebo ji omezuje v pořádání kulturních 
nebo sportovních akcí. I přesto pro vás chystáme na konec června  
(za dodržení aktuálně platných opatření) přece jenom trochu té 
kultury, konkrétně divadélko pod širým nebem v parku U Lva. Pozván-
ku s bližšími informacemi naleznete dále ve zpravodaji.
Září už bude v  měřítku současné situace událostmi nabité. Připra- 
vujeme pro Vás opožděný Den dětí, který nám „coróna“ nedovolila 
uspořádat v řádném termínu. Dále se na Vás již nyní těšíme na spor-
tovní klání „Sousedský pétanque“ věnované této společenské hře  
a samozřejmě i Vám všem. Jakmile budou známy přesné termíny, 
určitě se o tom dozvíte. Informace o událostech budou dostupné na 
stránkách MČ, všech info tabulích i ve Vašich schránkách.

V minulém čísle zpravodaje jsme psali o tom, jak jsme společně s na-
šimi dětmi z Mateřské školky Studánka strávili příjemný den sázením 
cibulovin pro zkrášlení naší městské části. Úspěch akce hodnotím 
hlavně podle obrovské radosti našich školkáčků z  práce samotné, 

CO NOVÉHO V KNÍNIČKÁCH

nicméně doufám, že stejně jako 
mě, tak i vás pozitivně naladil 
pohled na barevné rozkvetlé 
záhony. Byť to byla krása krátko-
dobá, můžeme se na ni nyní těšit 
každoročně.
Co však naše ratolesti rozličné- 
ho věku (a snad i rodiče) bude 
těšit dlouhodobě, je nově opra-
vené dětské hřiště na Dolních 
Loukách, které bylo nedočkavě 
očekáváno a jeho stavba sledo-
vána a kontrolována našimi nej-
menšími v průběhu jeho měsíč-
ní realizace. A protože sluníčko 
již pomalu rozpaluje písek pod 
herními prvky, pracujeme na 
doplnění zastínění, nejen hřiště 
na Dolních Loukách, ale děts- 
kého hřiště nad písečňákem.  
Na zastínění pro obě tato hřiště 
se nám podařilo získat dotace 
z  magistrátu města Brna. Tak 
snad již v červenci. 
Pro naše nejmenší jsme nově 
umístili na třech místech u nás  
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v Kníničkách zábavně naučné prvky. Většina z Vás si jich už jistě všim-
la. Jedná se o interaktivní herní prvky společnosti Lesní svět určené 
ke zpříjemnění a zpestření nejen večerních rodinných procházek. 
První z naučných prvků se nachází v blízkosti bývalé panelové, nyní 
asfaltové cesty přes pole směrem k hřišti FC Dosta (park U platanu). 
Další je na travnaté ploše u řeky nedaleko dětského hřiště Dolní  
Louky v blízkosti, kde se cesta kolem řeky téměř napojuje na ulici 
Přehradní. Toho místo pracovně nazýváme „parkem u ořechu“. Pod 
ořech v nejbližších dnech doplníme lavičku kolem stromu, kde bude-
te moci strávit příjemné chvíle pohledem na řeku nebo s  knihou  
v ruce. Dva prvky jsou umístěny i v parku U Lva. Doporučujeme stáh-
nout si aplikaci Lesní svět a na procházku vzít i papír a obyčejnou 
tužku a doufáme, že se Vám a Vašim dětem prvky zalíbí. V budoucnu 
bychom rádi s umisťováním herních a naučných prvků v katastru 
Kníniček pokračovali a zatraktivnili tím naše okolí a dostali naše zla-
tíčka od počítačů do přírody. 

A na čem budeme pro Vás dále pracovat? 
Během letních měsíců se chystáme zrekonstruovat dětské hřiště 
v areálu naší mateřské školy. K tělocvičně bude přistaven tolik chybě-
jící sklad sportovních potřeb a jak jsem již zmiňovala výše, doplníme 
zastínění na dětská hřiště. 
Co ale v blízké době nejvíce zasáhne do životů nás všech, jsou dvě 
velké stavby v katastru Kníniček. Podle plánů společnosti EG.D a.s. 
bude započato s realizací první etapy rekonstrukce vedení nízké- 
ho a vysokého napětí, a to konkrétně od trafostanice na ulici Nová  
po trafostanici na ulici Místní, dále pak od trafostanice na rohu ulic 
Nová a K Bukovinám směrem na ulici U Památníku až po křižovatku 
U Památníku x Přehradní. Cílem této rekonstrukce je taktéž v co mož-

ná největší míře přemístit nevzhledné nadzemní kabely do země.  
S tím ale také souvisí likvidace původních sloupů, které byly využívá-
ny městem Brnem jako nosiče svítidel veřejného osvětlení. Bohužel, 
bez veřejného osvětlení se v  dnešní době neobejdeme, a je tedy 
nutné využít výkopů pro umístění kabelů elektřiny tak, aby byl dopad 
na každodenní životy našich občanů co možná nejmenší. A aby toho  
ve výkopech nebylo málo ☺, zastupitelstvo městské části rozhodlo,  
že se výkopů využije i k pokládce chrániček pro budoucí síť kníničské-
ho vysokorychlostního internetu, televizního nebo rozhlasového vy-
sílání. Prosíme vás, obrňte se trpělivostí, koordinace a náročnost 
těchto staveb bude obrovská. Některé části komunikací budou neprů-
jezdné, na některých místech nebude možné zaparkovat, většinu 
rodinných domů bude nutné připojit novými přípojkami a budou 
rozkopány obě strany ulic. Můžeme vás ale ujistit, že budeme usilovat 
všemi možnými prostředky o to, aby tyto složité stavební akce pro-
běhly co možná nejplynuleji a veškeré rozkopané povrchy byly uve-
deny minimálně do původního stavu nebo do lepšího.

Dále bych vám všem ráda oznámila výbornou zprávu, v letošním roce 
bude taktéž započato s dlouho plánovanou, odkládanou, finančně 
náročnou, ale všemi námi velmi očekávanou investiční akcí nazva- 
nou „Ulice Ondrova – Zklidnění dopravy“, která by měla částečně 
vyřešit negativní vliv tranzitní dopravy přes Kníničky. Jak již název 
napovídá, jedná se hlavně o zpomalení dopravy na ulici Ondrova,  
ale také o minimalizaci nehod v takřka pravoúhlých zatáčkách, osvět-
lení všech přechodů pro chodce, výměnu povrchu v  horní části  
Kníniček v úseku mezi zatáčkami. Všichni pevně věříme, že to bude 
jeden z velkých kroků pro bezpečnost našich občanů.
Ještě bych neměla zapomenout na další stavbu, která nám všem 
přinese prospěch, a přitom na hranici Kníniček zasahuje jen malinko. 
Na začátku prázdnin by mělo být započato se stavbou cyklostezky 
propojující městskou část Brno-Kníničky s naší sousední obcí, Jinačo-
vicemi. Tato cyklostezka nabídne bezpečný pohyb chodců a cyklistů 
za prací, za zábavou a za službami. Jedná se zároveň o první úsek 
cyklostezky, který bude navazovat na plánovaný úsek cyklostezky 
Jinačovice – Kuřim.
Doufám, že se nám podaří udělat Kníničky bezpečnější, dynamičtěj-
ší a modernější. Věci se nám podařilo rozhýbat a první vlaštovky  
již začínají přilétat i do Kníniček. Doufám, že budou pro všechny 
velkým přínosem. Přeji nám všem krásné a pohodové prázdniny, 
hodně zdraví a hladký průběh výkopových prací s co možná nejkrat-
šími omezeními a pevné nervy při zvládnutí zátěžové situace. 
Budu se na Vás těšit na setkání při některé z plánovaných akcí.

Lenka Ištvanová, starostka
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M Ě S T S K Á  Č Á S T  B R N O - K N Í N I Č K Y 
VÁ S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A 
0 .  R O Č N Í K  P O H O D OV É H O  D I VA D E L N Í H O  F E S T I VÁ L KU

StrážaFest NA PRYGLU
30. 6. a 1. 7. 2021 park „U  Lva“   (za hrází, vedle restaurace U Lva)

Č E K Á  V Á S  P Ř Í J E M N É  P R O S T Ř E D Í ,  O B Č E R S T V E N Í ,  S P O U S T A  S M Í C H U 
A  Z Á B A V Y  Z A  D O B R O V O L N É  V S T U P N É

středa 30. 6.   

17.00 hodin  Baví vás KUK a CUK (hudební klauniáda pro děti)

19.00 hodin    Divadlo Klauniky Brno l Pohádky v hantecu                 
 (komedie pouze pro dospělé. Klasické pohádky, jak je neznáte, integrační představení věnované F. Kocourkovi)

čtvrtek 1. 7.  

17.00 hodin  Divadlo Facka l Tůdle a Nůdle
 (interaktivní pohádka pro děti, kde se diváci mohou stát cirkusovými umělci)

19.00 hodin Divadlo Klauniky Brno l Don Quijote de la Ancha
 (legendární klaunikyáda v režii B. Polívky. Představení, které prodlužuje život)

T Ě Š Í M E  S E ,  Ž E  F E S T I VÁ L E K  P O M Ů Ž E  O Ž I V I T  K U LT U R U  V  N A Š Í  M Ě S T S K É  Č Á S T I ,
A  Ž E  C E S T O U  H U M O R U  P Ř I S P Ě J E M E  K E  Z L E P Š E N Í  N Á L A DY  N Á S  V Š E C H

Duchovním otcem myšlenky vzniku festiválku je pan Lubomír Strážnický, za což mu budiž díky.
V případě deště se akce nekoná. Akce proběhne v souladu s opatřeními vlády proti šíření onemocnění COVID 19 platnými ke dni konání akce.
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„REPETE“ PRO NOVÝ 
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 
BRNA

Vážení spoluobčané, 

skandinávské země jsou proslulé dlouhými 
zimními nocemi, kdy si lidé nevyprávěli  
krátké pohádky před usnutím, ale nekoneč-
né ságy. Vypadá to, že pořizování nového 
územního plánu Brna (ÚPmB) vejde do dějin 
jako nejdelší sága vzniklá ve střední Evropě. 
„Slavíme“ totiž 19. výročí rozhodnutí Zastu-
pitelstva města Brna z roku 2002 pořídit nový 
ÚPmB. 
Že to zřejmě nebyl nejlepší nápad a ještě 
horší bylo provedení, je už dávno zjevné. Ten 
předchozí ÚPmB, tedy ten z roku 1994, ať je 
jakýkoliv, statečně s mnoha sty změn vydržel 
dodnes a kupodivu ve městě stále teče voda, 
svítí světlo a splašky tečou většinou tam,  
kam mají. ÚP se totiž dá měnit postupnými 
změnami, a to je asi ten jediný možný postup 
pro tak velké město, jakým je Brno.  
Udělat úplně nový ÚP stejně neznamená, že 
Brno projde přestavbou typu, jakou prošla 
třeba Paříž za Napoleona. Naštěstí to ani  
není nutné. Brno dostalo svým způsobem 
velmi kvalitní základ územního plánování 
v roce 1861. Naštěstí bylo také v 19. století 
bez velkých diskuzí pochopeno, že železnice 
má lidi vozit ne někam do polí, ale pokud 
možno blízko ke konečnému cíli jejich cesty. 
Celým pořizováním ÚPmB se jako červená 
niť vine problematika dálnice D43 v  Hitle- 
rově trase. Je zcela jasné, že kdyby bývalo 
bylo včas pochopeno, že tato transevropská 
komunikace má být trasována jako obchvat 
celého Brna, bývalo by město Brno mělo  
svůj nový územní plán už před mnoha lety 
a město Brno mohlo rozkvétat bez zavlečení 
transevropské (kamionové) dopravy. Nesta-
lo se. Rekapitulace historie o tom, jak doslo-
va sveřepost některých osob prosadit D43 
přes Brno zablokovala nový ÚPmB, vydá na 
samostatný článek. 
Občané už musí být zcela zmateni, co se teď  
vlastně projednává. Současný opakovaný 
pokus o veřejné projednání návrhu nového 
ÚPmB však bohužel zaslouží Vaši pozornost. 
Celý dokument je na WEBu města – https://
upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/  
a porovnání toho, co se projednávalo vloni 
a co se projednává letos je na http://www.
uschovna.cz/zasilka/LK4LDKWMAW7W7L-
WH-KGC. Informace k  problematice „43“ 
najdete na www.d43.cz, kde se lze inspiro- 
vat námitkami našeho zástupce veřejnosti  
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z Kníniček, paní Dany Vonkové, z Dolních Luk: viz http://d43.cz/ne-
zarazene-en/tady-je-domov-ne-dalnice-podporte-nasi-snahu/.
Důležité není jen podání námitek proti zahrnutí transevropské silni- 
ce 43 do ÚPmB, ale důležité jsou i další požadavky, například na  
obchvat Kníniček vedený z druhé strany Mniší hory, kde by také 
mohl být nový a elegantní vstup do ZOO. Tento obchvat napojený  
u UNI HOBBY by tak řešil i problém zdejší problematické křižovatky. 
Mezi dalšími připomínkami je i požadavek na citlivé řešení protipo-
vodňových opatření a zamezení tomu, aby současná promenáda 
na břehu Svratky byla vybagrována společně s cca dvěma hek-
tary Dolních Luk. 
Jedním z velkých problémů je zachování předměstského charakteru 
zástavby v Kníničkách. Nový ÚPmB zavádí výškové hladiny 1, 2, 3 
…, kde první je do výšky hřebene střechy cca 14 m, druhá 17 m a tře- 
tí 23, případně 25 m. Pro typickou výstavbu pro bydlení by tak v Kní-

ničkách měly jasně převažovat plochy typu B/r1 a ne B/r2 nebo B/r3. 
Podobně také na Dolních Lukách nemá co dělat plocha veřejné zá-
stavby V/a3, ale ideálně také jen V/a1. 
Pro první informaci snad pomohou dva uvedené výřezy z  návrhu 
ÚPmB (vlevo na s. 4).

Veřejné projednání se podle veřejné vyhlášky koná v pondělí 
21. 6. 2021 a v úterý 22. 6. 2021, vždy od 15 hodin v areálu výsta-
viště. Písemné námitky a připomínky lze podávat na podatelně 
magistrátu nebo na poště do následujícího úterý, tj. do 29. 6. 
2021. Městská část má ze zákona možnost podat pouze připo-
mínky. Námitky občanů jsou tak velmi důležité. 

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

BŘEZEN 2021 
•	 Usnesení č. 3/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí  

s připojeným textem odpovědi pro KAM a pověřuje starostku  
MČ Brno-Kníničky, aby odeslala přiložený návrh odpovědi Kance-
láři architekta města, v kopii primátorce města Brna a radním od-
povědným za územní plánování a dopravu. 

•	 Usnesení č. 4/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky nesou- 
hlasí se snížením nájemného společnosti Maximus Resort, a.s.  
za pronájem pozemků p.č. 759/7 a p.č. 759/23 v k.ú. Kníničky na 
50.000 Kč ročně. 

•	 Usnesení č. 5/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky nesouhla-
sí se zařazením nového čl. 22 odst. 2 písm. g), dle kterého mají 
městské části zajišťovat agendu spojenou s odstraněním odsta- 
vených vozidel a projednávat související přestupky dle zákona  
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a to do doby, 
než bude organizačně a finančně zajištěna související agenda 
odtahů vozidel z účelových komunikací, a souhlasí se zbylým ná-
vrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kte- 
rou 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 pod 
č.j. MMB/0046025/2021 ze dne 1. 2. 2021 a doplněním návrhu 
doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod č.j. MMB/0110480/2021  
ze dne 5. 3. 2021 ke schválení zastupitelstvem.

•	 Usnesení č. 6/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje 
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice 
nahrazuje směrnici č. 1/2018 schválenou dne 4. 6. 2018 se zapraco- 
vanými změnami v sekci ZADÁVÁNÍ VZMR III. KATEGORIE doplnit: 
Zadavatel ustanoví hodnotící komisi, která se bude skládat nej- 
méně ze tří členů, a to starosta, člen finančního výboru a zaměst-
nanec úřadu nebo člen zastupitelstva. Ve čtvrtém odstavci str. 6 
nahradit slova „Zadavatel“ slovem „Komise“. 

•	 Usnesení č. 7/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje 
jako zhotovitele zakázky „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ 
společnost Hřiště.cz, s.r.o. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva-
luje částečnou realizaci Varianty I. dle nabídky ze dne 22. 2. 2021, 
a to konkrétně herního prvku Tvrz Bíteš a herního prvku Houpač-
ka A-A-2. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku 

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-KNÍNIČKY 

ujednáním ponížení ceny o nerealizované části zakázky a uzavře-
ním smlouvy s vybranou společností. Zastupitelstvo uděluje 
souhlas s případným uzavřením dodatku ke smlouvě na realizaci 
dopadové plochy dle skutečného množství vyměněného případ-
ně doplněného písku. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje 
starostku uzavřením objednávky se společností ACER WOODWAY 
s.r.o. na dodávku a montáž herního prvku „Pískovna“ dle nabídky 
ze dne 19. 2. 2021. 

•	 Usnesení č. 8/22/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí  
s uplatněním předkupního práva k nemovitostem bez č.p/č.ev. na 
pozemcích parc. č. 764/2 a 764/3 v k.ú. Kníničky a zároveň souhla-
sí s tím, aby byly náklady spojené s vymáháním předkupního 
práva hrazeny z rozpočtu MČ Brno-Kníničky.

DUBEN 2021
•	 Usnesení č. 3/23/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky uděluje 

výjimku ze směrnice Hospodaření s majetkem statutárního města 
Brna, jeho evidence a způsoby likvidace vyřazeného majetku,  
a souhlasí s likvidací neupotřebitelného movitého majetku „herní 
prvek Rudolf“ formou prodeje za cenu 30.000 Kč jedinému zájem-
ci splňujícímu podmínky nabídky. 

•	 Usnesení č. 4/23/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů 
jednotky požární ochrany mezi Statutárním městem Brnem,  
městskou částí Brno-Kníničky a Statutárním městem Brnem,  
městskou částí Brno-Komín, a pověřuje starostku městské části 
Brno-Kníničky podpisem této smlouvy. 

•	 Usnesení č. 5/23/2021 Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky bere na 
vědomí informace o provedeném rozpočtovém opatření v kom-
petenci starostky č. 1/2021.

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

Miroslava Keprtová, místostarostka
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K BAREVNÝM KONTEJNERŮM V KNÍNIČKÁCH PŘIBYLA 
HNĚDÁ 

Tři hnědé popelnice najdeme nově i u nás. Jedna je před školkou, druhá na křižovatce ulic 
Rekreační a U Památníku a ta poslední na spojce Místní a Ondrova. Tyto 120 litrové nádoby 
jsou určeny výhradně pro bioodpad, např. zbytky zeleniny, pecky od ovoce, čajové sáčky nebo 
lógr z kávy. Nepatří sem zahradního odpad, živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky, 
kosti nebo mléčné výrobky. 
Hnědý kontejner je pilotním projektem v třídění odpadu města Brna. Město na nákup získalo 
dotaci a chce biologicky rozložitelný rostlinný odpad sbírat systematicky. Záměrem není 
pouze výroba kvalitní zeminy, ale jde i o součást projektu výstavby bioplynové stanice. Vznik-
lý biometan z odpadu by měl být využíván např. v městské hromadné dopravě.
Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno k tomu uvádí: „Množství bioodpadu každým 
rokem roste. Jen na našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shromáždilo více než  
3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. Pro majitele kompostérů však zůstává 
domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy stále tím nejlepším 
způsobem, jak s vlastním bioodpadem naložit. Je to maximálně ekologické, odpadají náklady 
na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu.“ 
Vzhledem k tomu, že naše městská část je z většiny tvořena zástavbou rodinných domů, je  
i u nás nejlepším způsobem likvidace bioodapu domácí kompostování. Tři 120 litrové popel-
nice nedávají moc smysl a pro ty, kdo nemůžou nebo nechtějí mít vlastní kompostér, je 
vhodnou alternativou  umístění těchto popelnic přímo k jednotlivým domkům. Úřad naší 
městské části se proto dotázal, zdali město Brno počítá s hnědými popelnicemi i k jednotlivým 
RD. Dozvěděli jsem se, že ano, v časovém horizontu 1–2 let. 

VYBRANÁ SBĚRNÁ 
STŘEDISKA ODPADU 
V BRNĚ ODEBÍRAJÍ STARÉ 
PNEUMATIKY ZDARMA 

Od začátku června mohou Brňané celkem  
na dvaceti šesti sběrných střediscích ode-
vzdávat použité pneumatiky. Tato služba je 
nově zdarma a týká se jak pneumatik s dis-
kem, tak i bez disku. Doposud bylo možné 
odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnác-
ti střediscích a služba byla zpoplatněna část-
kou 55 Kč za pneumatiku s diskem a 30 Kč za 
pneumatiku bez disku. 
Sběrných středisek odpadu, která odebírají 
nepotřebné pneumatiky zdarma je prozatím 
dvacet šest. Město při jejich výběru zohled-
ňovalo dostatečnou kapacitu středisek,  
které umožní najednou skladovat až 50 ku- 
sů pneumatik. „Od července se k  nim přidá  
i právě dokončované sběrné středisko odpadu 
v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené 
kritérium splňuje také,“ doplňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde 
lze odevzdat staré pneumatiky s diskem 
a bez disku:

• Bohunice: Ukrajinská
• Brno-jih: Košuličova
• Brno-sever: Bieblova
• Brno-sever: Dusíkova
• Brno-sever: Jana Svobody
• Brno-sever: Okružní
• Brno-střed: Plynárenská
• Brno-střed: Veveří
• Brno-střed: Vídeňská
• Bystrc: Páteřní
• Bystrc: U Zoo
• Černovice: Mírová
• Chrlice: Zámecká
• Jehnice: Plástky
• Líšeň: Josefy Faimonové
• Medlánky: Rysova
• Nový Lískovec: Oblá
• Ořešín: Drozdí
• Slatina: Mikulčická
• Starý Lískovec: Vltavská
• Tuřany: Malínská
• Tuřany: Sladovnická
• Útěchov: Adamovská
• Žabovřesky: Korejská
• Žabovřesky: Sochorova
• Žebětín: Pod Kopcem
• Židenice: Lazaretní (od 07/2021)

BRNO NEZDRAŽUJE POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
ANI V ROCE 2021, ANI V ROCE 2022

Legislativní změny zdražily ukládání odpadu na skládky. Z 500 Kč na 850 Kč. A to jen pro letošek. 
Během následujících devíti let se částka zvedne až na hodnotu 1 850 korun za tunu odpadu ulože-
ného na skládku. To samozřejmě bude mít vliv na skladbu místního poplatku za komunální odpad, 
neboť obcím, které svůj svezený odpad dávají na skládky, citelně vzrostou náklady.
Město Brno je naštěstí tohoto tlaku ušetřeno. Letos patřilo k těm obcím republiky, které nechá- 
vají místní poplatek za komunální odpad na stejné výši a stejnou částku bude město prosa-
zovat také pro příští rok. Roční sazba pro Brno místního poplatku za komunální odpad by tak 
měla zůstat na hodnotě 670 Kč. Držet poplatek na stejné úrovni je možné i díky činnosti zaří-
zení na energetické využívání odpadu, které se nachází v areálu městské firmy SAKO Brno. 
Brněnské zařízení na energetické využívání odpadu v  areálu SAKO Brno je jedním ze čtyř 
podobných zařízení v republice. Pokrývá jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody 
města Brna. V roce 2020 vyrobilo z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu gigajoulů tepla a 65 tisíc 
megawatthodin elektrické energie. Dotřiďovací linkou prošlo 6 400 tun papíru a 4 100 tun 
plastu. Tato technologie dokázala také separovat téměř 4 100 tun železa a 511 tun neželezných 
kovů. 
Díky husté síti sběrných středisek, díky provozu vlastní dotřiďovací linky a díky činnosti svého zaří-
zení na energetické využívání odpadu prakticky neskládkujeme. Zatímco ve zbytku republiky 
končí na skládce polovina komunálního odpadu, Brno ho umí zpracovat z více jak 97 %,“ zdůraz-
nil Petr Hladík, první náměstek primátorky.
Rozhodnutí nenavýšit poplatek za odpad pozitivně ovlivnil také tradičně odpovědný 
přístup Brňanů k třídění odpadu. 

SBĚROVÉ DNY V MČ BRNO-KNÍNIČKY V 2. POLOLETÍ 2021

sobota 25. září od 8.00 do 12.00 hodin a sobota 23. října od 8.00 do 12.00 hodin
Sběrné místo je na křižovatce ulic U Kaple x K Bukovinám, přinést můžete objemný odpad 
objemově upravený, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a železný odpad.
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SKŘÍTEK POTMĚŠÍLEK II
Vážení Kníničští, v minulém čísle Kníničského zpravodaje jsem nás 
všechny nabádala, abychom si nenechali ničit životní prostředí, ve 
kterém žijeme, od lidí, kterým je jedno, co se děje přede dveřmi jejich 
domovních dveří a kteří žijí stylem „po nás potopa“. Myslela jsem si, 
že takoví snad v Kníničkách nežijí a že za nepořádek okolo kontejne-
rů můžeme „děkovat projíždějícím lufťákům“, kteří při návratech ze 
svých vyšperkovaných chat nebo chalup ledabyle odhodí odpadky 
do kontejnerů v Kníničkách a vůbec si nevšimnou, že se jim pytlík 
roztrhl nebo z plného kontejneru vypadl. Bohužel jsme zjistili, že tomu 
tak v mnohých případech není a že je až k nevíře, čeho se můžeme 
od našich spoluobčanů dočkat!
Začnu kontejnery na textil. Pokud doma  vytřídíme pro nás již 
nepoužitelný textil, opravdu není nejlepší nápad umístit ho před 
kontejner na textil v naději, že se bude hodit někomu jinému. Přijde 
vítr, přijde déšť a z odloženého textilu se rázem stane větší či menší 
hromádka špinavých hader, které se povalují u kontejneru. 
Kontejnery na bioodpad: Myslím, že jsme všichni rádi, že jednou za 
14 dní můžeme bioodpad uklidit do kontejnerů, které jsou v letošním 
roce vždy na všech třech stanovištích. Podmínkou, aby nám MMB 
kontejnery poskytl bylo, že v nich bude opravdu jenom bioodpad! 
Cedule, co sem patří a nepatří bývá vždy umístěna přímo u kontejne-
ru. Dnes ráno, několik minut poté, co byl ke školce umístěn kontej- 
ner na bioodpad, se v něm objevila použitá plínka, kelímek od kafe  
a plechovka od piva. 
V pátek ráno opravdu „lufťáci“ kolem školky nejezdí …

MOJE BEZPEČNÁ ADRESA

SOUTĚŽ PRO VÁS
Zapojte se do soutěže o praktické dárky  

a odpovězte na soutěžní otázku. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 5:

Průtokové plynové ohřívače vody (karmy) nám v našich domác-
nostech mohou život zpříjemnit, ale mohou nás také o život 
připravit.
Víte, jak včas odhalit nebezpečí otravy, které nám hrozí  
a jak mu předejít?

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

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:

Při výběru skleněné výplně přihlížíme i k prioritám zabezpečení 
proti: 
Poranění – snížené nebo žádné riziko zranění při rozbití skla.
Vloupání – odolnost proti rozbití a následného vytvoření otvoru 
ve skle (požadují pojišťovny).
Vandalizmu – odolnost proti poškození i rozbití a následnému 
vytvoření otvoru ve skle.
Propadnutí – zábradelní funkce, kde hrozí riziko pádu do volného 
prostoru.
Třídy bezpečnosti skla vyjadřují odolnost proti prohození před-
mětem a násilnému vniknutí. Pro rodinné domy a byty, se dopo-
ručují třídy bezpečnosti P1A až P4A.

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?

Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě 
podaří základní doporučení realizovat, je možné od brněnské 
městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČ-
NÁ ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není nutné, aby 
dům byl vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, 
elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpoví-
daly základním doporučením. 

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

str. Luboslav Fiala
Tel. 548 210 035

e–mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

Kontejnery na papír a PET lahve: I kdybychom měli těchto kontej-
nerů i několikanásobně v Kníničkách víc, tak stejně jich bude málo, 
protože bohužel spoustě lidí dělá obrovský problém papírovou kra-
bici nebo PET lahve sešlápnout a když se krabice nevejde do kontej-
neru v původním stavu, tak ji prostě odhodí kolem kontejneru. Ne-
věřím, že by něco podobného udělali doma…
A co říct o zničených sazeničkách, které někdo snad z rozmaru, snad 
z hlouposti vytahuje z květináčů zdobící památník obětem II. světové 
války na ulici Ondrova? Nevím. 
Moc bych si přála, abychom byli vnímavější ke svému okolí a když 
vidíme, že někdo dělá, co by neměl, tak abychom se nebáli to říct, 
nestrkali hlavu do písku, i když se třeba bude jednat o zlatíčka našich 
sousedů. 
Děkuji Vám a přeji nám všem krásné, prosluněné, pohodové léto  
a krásné prázdniny.
 Miroslava Keprtová, místostarostka
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SE STUDÁNKOVOU PÍSNIČKOU 
SE LOUČÍ 18 PŘEDŠKOLÁKŮ 
Z MŠ STUDÁNKA

Máte-li chuť, zazpívejte si ji s  námi na 
melodii z pohádky z Macha a Šebestové:

1. Každé ráno běžíme, do školky se těšíme,
v Studánce přece si užijeme legraci. 
Kamarádů je tam dost, učitelky pro radost, 
školka je príma věc, buď krtek či mravenec. 
Taky trochu sportovec!

2. Se školkou se loučíme, do školy se těší-
me, aktovku na záda, škola to je paráda. 
Písmenka a číslice, těšíme se velice, 
počítat víme hned, jedna, dvě, tři, čtyři, 
pět. Škola, to je príma svět!

3. Tak neplačte za námi, to zvládnou 
naše mámy, když v září do školy aktovku 
nám zabalí. Se slzičkou na víčku, 
zpíváme tu písničku, o školce milené na 
ulici Ondrové. Tak se mějte, přátelé!

Tak se mějte, děti, krásně – o prázdni-
nách, ve škole, i v celém životě.

Za celý kolektiv MŠ Studánka 
Jana Zrostová

POSLOUCHEJ BRNO
Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila 
novátorský projekt Poslouchej Brno. Jeho 
autoři z Go to Brno připravili i další projekty:

• POZNEJTE BRNO 
• OCHUTNEJTE BRNO
• AKCE V BRNĚ    
• BRNO PRAKTICKY  
• FENOMÉN BRNO

Jejich webové stránky s nápaditým a origi-
nálním obsahem stojí za shlédnutí. Nechme 
teď promluvit jejich tvůrce:

„Brno není jenom vila a hrad. Prozkoumat ho 
do hloubky, nasát jeho atmosféru a objevit 
nečekané vám pomohou místní v rámci pro-
jektu Brno audioguide Poslouchejte Brno  
s námi!“

„Městské části, čtvrtě, ulice, adresy, lokality 
nejsou pouhými nezúčastněnými svědky prou-
du času. Nesou lidské stopy a podpisy a zároveň 
ovlivňují osoby, které v nich žijí, bydlí nebo 
pracují.“

„Oslovili jsme lidi, kteří mají k nějakému kon-
krétnímu místu v Brně vztah. Osud tohoto mís-
ta jim není lhostejný, často se zasazují o jeho 

oživení, nebo ho milují třeba proto, že se zde 
narodili. Tyto osobní a ryze subjektivní výpo-
vědi jsme zaznamenali do jednotlivých dílů 
audioguidu. Pokud se jimi necháte provést, 
nezískáte ucelený historický a faktografický 
obrázek o daném místě. Dostanete autentický 
zážitek a pocit, že ho také vlastně tak trochu 
znáte a máte rádi“.

Díly Poslouchejte Brno budou přibývat po-
stupně. Pokud máte dojem, že chybí právě 
vaše místo v Brně, napište nám na: uricarova@
ticbrno.cz.

A to je právě ono. Audiguide obsahuje poví-
dání lidí z Komína, Jundrova, lidí ze čtvrtí ko- 
lem nás. Chybí však svědectví o životě u nás, 
v Kníničkách nových a zrovna tak starých. 
Chybí i povídání o přehradě.

Kdo z nás se cítí být oslovený? Čí ústa  
a srdce promluví o naší obci a zprostřed-
kuje autentický pohled na Kníničky?

Audio průvodce „Poslouchejte Brno“ uslyšíte 
na tomto odkazu: www.gotobrno.cz/poznej-
te-brno/poslouchejte-brno/

Irena Bubeníková
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ, POBOČKA KNÍNIČKY INFORMUJE 

Milí čtenáři, jak jsem slíbila v minulém čísle zpravodaje, dnešní pří-
spěvek se bude týkat významného výročí naší knihovny. V roce 2021 
uplynulo 100 let od vzniku Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Knihovna připravila pro své čtenáře řadu akcí, besed, výstav a soutě-
ží. Oslavy zaštiťuje primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

VELKÉ PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM KNIHOVNY 
JIŘÍHO MAHENA – POZNÁVACÍ HRA

Cesta je cíl. A nejlepší je podniknout takové cesty, které jsou nejen 
zábavné, ale i obohacující. A přesně takové jsou cesty, které vedou 
do Knihovny Jiřího Mahena. Proto si v rámci oslav stoletého výročí 
knihovna připravila velkou poznávací hru s názvem Velké putování 
za poznáním Knihovny Jiřího Mahena. 
V rámci hry musí soutěžící navštívit alespoň 12 poboček, a to  
v době od 1. 6. do 30. 9. 2021, splnit na každé úkol a získat za něj 
symbolický znak. Ten mu bude následně vlepen do osobního prů- 
kazu, který si může založit v jakékoli z poboček nebo jej stáhnout  
na webu knihovny. Každý, kdo průkaz odevzdá, získá malý dárek  
a bude mít šanci vyhrát větší cenu. Mezi odevzdanými průkazy se 
bude losovat v době od 4.–10. 10. 2021 a bude vybráno 5 výherců. 
Cílem hry je seznámit veřejnost se všemi pobočkami knihovny a jejich 
bohatým fondem a pestrou činností. 

A NYNÍ NĚKOLIK INFORMACÍ O KJM V BRNĚ

Knihovna Jiřího Mahena, příspěvková organizace je největší veřejná 
městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Jejím zřizo-
vatelem je již od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí velký výběr 
literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, umožňuje přístup 
do sítě internetu, poskytuje služby nevidomým a slabozrakým čtená-
řům. Umožňuje půjčování elektronických knih a čteček e-knih, des-
kových her, tematických kufříků, hraček a didaktických pomůcek. 
Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost. Knihovní 
fond činí 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje 
40 tisíc čtenářů a uskuteční 1,6 milionu výpůjček. Na území města Brna 
vedle ústřední knihovny působí 34 poboček. Součástí KJM je také 
Mahenův památník umístěný od roku 1992 ve vilce, kde bylo poslední 
bydliště Jiřího Mahena. Nalezneme zde původní pracovnu, expozici  
o spisovatelově životě a díle. Zároveň památník nabízí tradiční knihov-
nické služby, pořádá kulturní pořady v komorním půdním prostoru. 

KNIHOVNA V KNÍNIČKÁCH

Patří mezi nejmenší pobočky. Využívá výměnný fond, který nabízí 
novinkové tituly. Nákup výměnného fondu je financován z dotace 
Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven v Jiho-
moravském kraji. Stálý fond má  1161 svazků, výměnný fond 1525. Od 
roku 2017 se zapojila do automatizované sítě provozů KJM, čtenáři 
tím získali možnost využívat služeb ostatních provozů KJM. Spolu-
pracuje s  MŠ Studánka a Klubem seniorů. Moc mi chybí setkávání 
s dětmi i seniory. Doufám, že se snad v dohledné době situace změní 
a bude mám umožněno se opět vídat na zajímavých akcích. 

ZAJÍMAVÉ TITULY NA PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
Harrisová, A.: Sbohem, Paříži. Kdysi nadějná violoncellistka Grace 
se po prožitém traumatu usazuje v malé anglické vesničce, věnuje se 
opravám hudebních nástrojů a prožívá vztah „na dálku“ se ženatým 
milencem Davidem. Vše se ale změní, když David v pařížském metru 
zachrání život jedné ženě. Stává se z něj „mediální hvězda“ a najednou 
spousta věcí vypadá jinak. 

Devátá, I.: Kde spí lufťáci. Veselé vzpomínky známé české herečky 
a spisovatelky na vzácné chvíle, kdy člověk unikne z každodenního 
shonu a vyrazí s rodinou, přáteli nebo kolegy na výlet či dovolenou 
do přírody. 

Dean, D.: Madony z Leningradu. Osmdesátiletá Marina trpí Alzhei-
merovou chorobou. Nedokáže v paměti udržet zcela nedávné věci, 
ale stále se jí promítají vzpomínky ze vzdálené minulosti. Jako kdyby 
stále ještě žila v Leningradu a ukrývala vzácná umělecká díla z Ermi-
táže, když na město začaly padat bomby, aby je zachránila před 
zdánlivě nevyhnutelnou invazí. 

Dán, D.: Mucholapka. Jedenáctá kniha série Naše Mesto. Detekti-
vové z oddělení vražd se vrací k případu, který jim již rok nedává spát 
– záhadné smrti mladé dívky Cley Petreskuové. Zdá se, že vyšetřová-
ní se dostalo do slepé uličky. 

Svěrák, Z.: Tatínku, ta se ti povedla. Pohádky na dobrou noc vyprá-
vějí dětem obvykle maminky. Ty ale mívají právě večer v domácnosti 
nejvíc práce. A tak je potřeba, aby je tatínkové zastoupili. Tatínek Šíma 
by pohádky raději četl. Jenomže Petřík a Petruška dávají přednost ta-
kovým, jaké jim dříve povídala maminka: o zdánlivě obyčejných věcech 
kolem nás. A to není jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. 

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA POBOČKY KNÍNIČKY

ČERVENEC: 13.00–18.00 h (každý čtvrtek)
SRPEN: KNIHOVNA UZAVŘENA

Milí čtenáři, přeji všem krásné, prosluněné letní dny, plné radosti a skvělých 
zážitků.

Libuše Pelánová, knihovnice
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Kníničky jsou sice jednou z nejmenších městských částí Brna, to však 
neznamená, že se v nich nepsala důležitá část české historie. Asi jen 
málo obyvatel Kníniček tuší, že jejich sousedem byl v  padesátých  
a šedesátých letech 20. století jeden z  nejvýznamnějších českých 
skladatelů, Jan Novák (1921–1984). 

KRÁTCE O ŽIVOTĚ
Pocházel z katolické rodiny v Nové Říši na Vysočině. Po zevrubném 
vzdělání na jezuitském gymnáziu ve Velehradě, které zakončil oktávou 
Klasického gymnázia v  Brně, nastoupil v  roce 1940 na brněnskou 
konzervatoř, kde studoval skladbu u Viléma Petrželky, klavír u Fran-
tiška Schäfera a dirigování u Bohumíra Lišky. Po půl roce na AMU 
v Praze u Pavla Bořkovce získal stipendium Ježkovy nadace na studijní 
pobyt v USA. Zde krátce studoval na letních kurzech v Tanglewoodu 
u Aarona Coplanda a seznámil se třeba s  mladým Leonardem  
Bernsteinem, kterého naučil známý český jazykolam „strč prst skrz 
krk“. Bernstein mu ho o řadu let později při jednom setkání hbitě 
zopakoval… Na přelomu let 1947 a 1948 studoval soukromě u Bohu-
slava Martinů v New Yorku. Domů se vrátil ve dnech únorového puče  
a dalších 20 let sváděl větší či menší souboje s představiteli totalitní-
ho režimu. Na jedné straně byl jedním z nejtalentovanějších sklada-
telů své generace, který měl exkluzivní vzdělání, na druhé straně 
nezapadal do představ komunistického režimu 50. let o tom, jak má 
žít, myslet a komponovat soudobý skladatel. Vzájemná nedorozumě-
ní vyústila do Novákova vyloučení ze Svazu československých skla-
datelů v roce 1962. Záchranu existence jeho rodiny znamenalo psaní 
hudby pro celovečerní filmy tvůrců jako byli Karel Zeman, Karel 
Kachyňa, Jiří Trnka, Jiří Brdečka a další. V srpnu 1968 se Novák rozhodl 
opustit s rodinou Československo a zbytek života strávil za ztížených 
podmínek v Dánsku, Itálii a Německu. Po své smrti v roce 1984 byl 
pochován v Itálii a teprve v roce 2011 byly jeho ostatky uloženy v čest-
ném kruhu brněnského ústředního hřbitova. V roce 1996 získal od 
prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy I. stupně a v roce 2006 
byl jmenován čestným občanem Města Brna. 

Z KNÍNIČEK AŽ DO NEW YORKU
Manželka skladatele, Eliška Hanousková-Nováková, byla koncert- 
ní klavíristka a protože v pronajatém bytě na Žižkově ulici nebylo pro 
dva klavíry dost místa, pořídil si Jan Novák chatu v  lese na břehu  
Brněnské přehrady nad dnešním přístavištěm Pod Trnůvkou. Pianino 

se do chaty muselo stěhovat lesem a Jan Novák 
tam komponoval. V poledne seběhl z  kopečka 
k přehradě, přeplaval na druhou stranu do Obory, 
tam si dal oběd, přeplaval zase zpátky a pokra- 
čoval v  komponování. Koncem padesátých let  
si manželé Novákovi zakoupili na Hrázní ul. 4 
ideální polovinu vily profesora a rektora VUT 
Otakara Kallaunera, ve které prožili deset let do 
emigrace v roce 1968. Zde se jim také narodily  
a vyrostly dvě dcery Dora a Clara. Vila byla bohu-
žel poměrně nedávno novými majiteli zbourána 
a přestavěna. 
Jan Novák byl svobodným, otevřeným a přímým 
člověkem s velkým smyslem pro humor. Když si 
paní učitelka jedné z dcer stěžovala rodičům, že 
neposlali dítě do prvomájového průvodu, sklada-
tel odepsal, že jim průvod udělal doma na zahra-
dě – děti pochodovaly s mávátky a on jim namís-
to politiků kynul z okna domu. Jindy zase střílel 
přímo z postele lukem po zajíci, který jim chodil 
okusovat na zahradu begónie. Jan Novák se kro-
mě hudby hluboce zajímal o latinu – komponoval 
na antické i humanistické texty a sám dokonce 
skládal básně v antických metrech. 

Kníničky se objevují v korespondenci B. Martinů J. Novákovi, která by 
měla vyjít knižně na podzim letošního roku v nakladatelství MUNI 
Press. Martinů například píše krátce před smrtí v únoru 1959 ze Švý-
carska: „Milý Janíku, odpověděl jsem ničemně na tvoje dopisy, a tak to 
teď poněkud napravuji. Doufám, že se máte dobře na těch Konínič- 
kách a že máš hodně starostí s  umístěním nábytku, piana a tak dále,  
a rukopisů i prázdného papíru, který čeká, aby byl pokryt hudebními 
myšlenkami.“
Během asi 14 let, které tu Jan Novák strávil, zkomponoval celou řadu 
důležitých skladeb: všechny filmové hudby k celovečerním filmům, 
orchestrální Variace na téma Bohuslava Martinů (1959) nebo fenome-
nální kantátu Dido (1967) ke 150. výročí založení Klasického gymnázia 
v Brně. Tuto skladbu později nahrál Rafael Kubelík s orchestrem ba-
vorského rozhlasu a v roce 1986 zazněla vedle skladeb A. Dvořáka  
a B. Martinů na koncertě Newyorské filharmonie v USA. 
Přírodu okolo přehrady Novák zvěčnil ve své skladbě oslavující jaro 
Ioci vernales (1964) na texty kodexu Carmina Burana, kde kromě zpě-
vu a nástrojů znějí z magnetofonového pásu i ptáci z kníničských lesů. 
Jak sám skladatel v žertu poznamenal: „mám na přehradě rozkošný 
statek se strakapúdy, brhlíky, modřinkami, sýkorkami atd, který bych jen 
tak nevyměnil za nějakou světskou slávu – polní trávu.“ 
Po emigraci bylo Novákovo dílo odsouzeno k zapomnění, naštěstí 
dnes máme možnost znovu je vrátit do veřejného života. Přispět 
k tomu by mohly i vzpomínky žijících pamětníků, které bychom měli 
uchovat.

Martin Flašar

100 LET OD NAROZENÍ VÝZNAMNÉHO KNÍNIČSKÉHO SKLADATELE JANA NOVÁKA 
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Vážení čtenáři, 
v minulém zpravodaji jsme otisk-
li článek o údajné snaze Němců 
zničit hráz přehrady. Brněnský 
historik Vlastmil Schildberger 
překvapil jeho tvrzeními mnohé 
z nás. Dnes přinášíme s malou 
úpravou jeho další interview, 
převzaté z Deníku Brno. Opět  
s překvapivým obsahem. 
Brno sice leží ve vnitrozemí, což však není důvod k tomu, aby nemě-
lo vlastní moře a ponorku. To první je symbolické označení pro pře-
hradu, to druhé bylo realitou za druhé světové války.
Jedna nacistická ponorka se skutečně pyšnila na přídi právě znakem 
Brna. Brno se tak stalo jediným městem mimo Třetí říši, které mělo 
pod patronátem ponorku. „Je to velmi neobvyklé, protože patrony 
ponorek se stávala jen německá města,“ zdůraznil Schildberger. 
Brno se k  ponorce dostalo přes SS-Sturmbannführera Konrada 
Nussbauma, který byl od roku 1941 ředitelem brněnské kriminální 
policie. Jeho jedenadvacetiletý syn Heinrich sloužil na zaoceánské 
ponorce U 209. Díky vazbám na Nussbauma přijela posádka do Brna 
v únoru roku 1943 na družební návštěvu. „Zůstali osm dní na ozdravném 
pobytu. Z hlavního nádraží šli námořníci průvodem dnešní Masaryko- 
vou ulicí na Novou radnici. Tam se jim dostalo slavnostního přivítání. 
Posádka předala městu vlastnoručně vyrobený model své ponorky,“  
řekl Schildberger.
V dobovém článku se píše, že 
mužstvo na oplátku dostalo da- 
ry přiměřené tehdejší době. 
Podle historika to mohly být 
třeba cigarety. A Brno zároveň 
převzalo nad ponorkou patro-
nát. To už ponorka nesla na 
přídi brněnský znak, nad kte-

rým byl německý nápis Ve věrnosti a víře. Po pobytu na Moravě 
mužstvo 6. dubna 1943 vyplulo z německého přístavu Kiel na plav- 
bu, která měla trvat měsíc. Pustili se do vod severního Atlantiku. 
Sedmašedesát metrů dlouhému plavidlu velel kapitán Heinrich  
Brodda. „Pro svoji špatnou povahu nebyl u  německého námořnictva 
oblíbený a přeřadili ho na ponorku, protože tam Němci měli málo dů-
stojníků,“ podotkl Schildberger. Ztráty námořníků byly obrovské,  
zahynulo jich až osmdesát procent. „Měli ještě horší šance než letci. 
Když dostali zásah hlubinnou pumou, měli mizivou šanci na záchranu,“ 
uvedl historik František Hanzlík z Univerzity obrany.
Ponorka Brno byla vyzbrojená čtyřmi předními a jedním zadním 
torpédometem a měla v  Severním ledovém oceánu přepadávat 
spojenecké konvoje. 
Podle jiné verze však byla vyslána na tajnou misi. Tou mělo být obje-
vení vstupu do středu země. „Němci byli okultisté a podle jedné z jejich 
teorií je země dutá,“ vysvětlil odborník. Po skončení války se prý obje-
vil dopis, podle kterého ponorka vchod do středu země skutečně 
našla. Avšak při zpáteční cestě se potopila.
Jisté je, že ponorce se stal osudným den 7. května 1943, kdy se střet-
la s kanadským průzkumným hydroplánem Catalina. Ten byl určeným 
k ničení ponorek, shodil na ni bomby a poničené plavidlo se tak už 
nemohlo znovu ponořit. „Vysílačkou dali zprávu ponorce, se kterou 
operovali ve dvojici. Ze základny dostali povolení vrátit se zpět. Pro po-
škozenou ponorku s číslem U-209 bylo však už pozdě. Potopila se a na 
palubě zahynulo všech šestačtyřicet členů posádky“ řekl Schildberger.
 

U 209 – PONORKA BRNO 

Jediná dochovaná fotografie ponorky dokumentuje její spuštění do vody. 
Na přídi měla znak Brna a znak s medvědem. Patřila 11. flotile, pod kterou ponorka spadala. Irena Bubeníková

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/objev-brno-melo-vlastni-ponorku-20120801.html, fotozdroj: Brněnský deník
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DĚNÍ U NÁS A KOLEM NÁS

TV BRNO 1 je regionální televizní stani- 
ce, zaměřená na živé vysílání z Brna o okolí. 
Na svém  webu  nabízí živý přenos kanálu 
a články s aktuálními informacemi z regionu. 
Nedávno zveřejnila ve zprávách reportáž, 
která divákům připomněla, co vše mohou 
zažít při návštěvě Brněnské přehrady. Kromě 
sprch, WC, převlékáren, hřišť a grilovacích 
míst jsou v okolí přehrady i místa ke klidné-
mu odpočinku pod stromy. A to například  
v parku U Lva na straně ke Kníničkám. 
https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/
brno/1021/prehrada-i-letos-poskytuje-turis-
tum-kvalitni-zazemi

12. května proběhla na pláži U Sirky 
instalace kina včetně večerního zkušební 
promítání. Filmové léto Bystrce bylo doposud 
zajišťováno díky Kinematografu bratří Čadí-
ků, ale ten se objednává rok dopředu a samo-
zřejmě ne na celé léto. Mobilní kino lze bě-
hem pár hodin přemístit a postavit všude tam, 
kde je místo pro projekční plátno a diváky. 
Třeba vedle Společenského centra, ale i na 
plovoucím molu na Brněnské přehradě nebo 
v krásném prostředí hradu Veveří. Problém 
ovšem zůstává počasí, nevhodný je déšt´ 
a prudký vítr. Rovněž je nutné zajistit napo-
jení na elektřinu. V červenci se bude pro-
mítat u Společenského centra v pátek  
16. a v pátek 30. Výběr filmů se podřídí 
návrhům lidí, anketa ještě probíhá.3. červen je Světovým dnem jízdní-

ho kola již od roku 2018. Je vyhlašován 
pod patronátem Valného shromáždění OSN 
a v Brně i v Praze letos proběhl mezinárod-
ní seminář o cyklodopravě a cyklojízdě.
Letos dojeli Brňané do cíle již 11. ročníku 
květnové výzvy Do práce na kole. Mají  
v nohách přes 800 tisíc kilometrů a ušetřili 
životnímu prostředí 108 tun CO2.
V Brně se zapojilo 3 583 účastníků ze 400 
firem a našlapali, naběhali nebo nachodili 
přes 831 tisíc kilometrů. Pro představu – jde 
o stejnou vzdálenost jako na Měsíc a zpět 
nebo 65x kolem Země po rovníku. Letoš-
ní rekordní zájem chodců, nachozených  
227 660 kilometrů a absolutní počet cest 
pěšky dokonce převýšil i počet cest na kolech.
Top dálkové cyklotrasy a místa, kde jsou 
cyklisté vítáni najdete na www.stezky.cz. 
Cyklotrasy v ČR o celkové délce 5 300 km 
protkávají celou Českou republiku. Velké 
oblibě se těší říční stezky – Labská, kolem 
Ohře nebo Bečvy, oblíbená je i Greenway 
Jizera nebo z města do města po Greenway 
Praha – Vídeň či cyklostezce Brno – Vídeň. 

Muzejní noc 2021 proběhne až 7. 8.
Spousta zajímavého programu je pro nás 
připraveno od 18. hodin do půlnoci. Rozhod-
nete se pro klasické osvědčené programy 
nebo pro novinky jako  káznice, zbrusu nové 
legendy BrrrNo či Muzeum vlakové pošty?

DPMB zavádí další kanál k informo-
vání veřejnosti – Mobilní Rozhlas
Jako první dopravce v republice začne DPMB 
využívat službu Mobilní Rozhlas. Touto ces-
tou bude veřejnost informovat například  
o aktuálních výlukách a omezeních, novin-
kách nebo mimořádných událostech a to 
prostřednictvím aplikace nebo emailu. Vý-
jmečně můžete dostat i SMS.
Zájemce se k odběru informací přihlásí buď 
na webových stránkách Mobilního Rozhla- 
su nebo přímo v mobilní aplikaci, kterou si 
stáhne do svého telefonu. Nastavení je tedy 
zcela pod kontrolou uživatele a nedochází 
k  nevyžádanému spamování. Výhodou je,  
že informace z Dopravního podniku města 
Brna bude mít cestující k dispozici ihned.

Na kole od kostela ke kostelu nebo 
večerní prohlídka kláštera kapucínů? 
TIC BRNO opět  zpřístupňuje známá i méně 
známá liturgická místa Brna. 
Od 15. června do 15. září se můžete podívat 
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, koste-
la sv. Tomáše, do červeného kostela a koste-
la sv. Michala nebo do minoritskeho kostela 
sv. Janů s Loretou. Zpřístupněna budou i dvě 
speciální místa – nejmladší brněnský kostel, 
bl. Marie Restituty na Lesné, a naopak nej-
starší funkční kostel v Brně – sv. Jiljí v Komá-
rově. 

Další vybrané prohlídky: 
Svatý Antoníček v Králově Poli (sem chodí-
vali lidé prosit například za ukončení epide-
mií), synagoga Agudas Achim nebo Večerní 
prohlídka kláštera kapucínů.

CYKLOPROHLÍDKA: 
Duchovní architektura 20. a 21. století
Necelých 12 kilometrů, vítr ve vlasech a sedm 
zastávek – kostel sv. Augustina na Kraví hoře, 
chrám sv. Václava, červený kostel, synagoga, 
Husův sbor, husovický kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně, unikátní kostel bl. Marie Restitu-
ty na Lesné. Za deštivého počasí se akce 
nekoná. Prohlídka nezahrnuje interiéry kos-
telů.
Program Brno a jeho chrámy je celý zdarma. 
Tematické prohlídky je z kapacitních důvodů 
třeba rezervovat předem. Učinit tak můžete 
na infocentrech TIC BRNO nebo online. Více 
na www.ticbrno.cz/brnoajehochramy a na 
GOtoBRNO.cz v sekci Akce v Brně.

fotozdroj: idnes

Bystrcké kulturní léto zve v červenci 
kromě filmového promítání i na koncerty  
a pohádku. Vstup volný, v případě nevhod-
ného počasí se akce koná v budově. 

středa 14. 7. 
BESEDA U CIMBÁLU – koncert

pátek 23. 7.
POHLEDY – koncert

neděle 25. 7.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – pohádka 

Stovky hudebníků a desítky koncertů oživí 
náměstí, ulice i koncertní sály v centru Brna. 
Festival Maraton hudby Brno, multi-
žánrová hudební akce se uskuteční v půlce 
srpna, v termínu 12.–15. 8. 2021. 
Řada vystoupení je zdarma, vstupenky na 
placené koncerty jsou k zakoupení v síti 
GoOut. Sledujte www.maratonhudby.cz.
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ZOO Brno připravila 
pro své návštěvníky 
tříměsíční program 
Africké léto. Představí 
nám nejen pestrou 
kulturu původních 
obyvatel Afriky, ale  
i křehkou africkou pří-
rodu a její ochranu.
Červnová nabídka je připravena zejména pro 
školy a v červenci a v srpnu pro rodiny s dět-
mi. K ukončení školního roku 1. července  
to bude „Z lavic rovnou do Afriky“ a po-
slední prázdninový víkend 28. srpna Den 
adoptivních rodičů. Program Afrického léta 
nabídne přednášky, workshopy, hudbu,  
tanec a dalších aktivity spojené s tímto kon-
tinentem. Dozvíte se, jak vypadá africká ško-
la, naučíme vás základy svahilštiny, ochut- 
náte africké ovoce i africkou kávu a budete 
moci oslavit svátek žiraf, šimpanzů nebo 
plameňáků. Děti si budou moci vyzkoušet 
hru na africké bubny, výrobu masajského 
náhrdelníku nebo hračky pro surikaty.
Součástí léta bude také ochutnávka ugand-
ské kávy, výroba hraček pro africká zvířata 
nebo večerní prohlídky ZOO s promítáním. 
Tyto zážitky si bude nutné dopředu rezervo-
vat kvůli omezené kapacitě, sledujte webové 
stranky ZOO.

Malá aktuální zpráva závěrem – 7. 6. se v ZOO 
narodila dvojčata levharta cejlonského.

IGNIS BRUNENSIS

Každoroční ohňostroje na přehradě letos 
nebudou. K radosti mnoha lidí a zejména 
zvířat se přesunuly na Špilberk. Některé so-
boty v rozmezí od 26. 6. do 11. 9. jsou tedy 
ohňostrojné!

Akce festivalu zábavy 2021 v Brně zapo-
jené pod značkou IGNIS BRUNENSIS najdete 
i s programem zde: http://www.ignisbrunen-
sis.cz/program-2021--2018.html
Patří sem například i LÉTO NA BISKUP-
SKÉM DVOŘE, open-air divadelní a koncert-
ní scéna pod Petrovem, která probíhá od  
29. 5. do 29. 8. nebo Zábava pod hradba- 
mi v termínu 24.–27. 6. v centru Brna. 
12.–18. 7. a 5.–12. 8. se koná  FESTIVAL PLA-
NET.  Na Kraví hoře v produkci Hvězdárny  
a planetária Brno bude nafukovací Země, 
Mars a Měsíc. Koná se i FULLDOME FESTI-
VAL BRNO, světově největší festival pořadů 
pro digitální planetária Hvězdárny a pla- 
netária Brno v termínu 26.–30. 7.  

RUKODĚLNÉ A KERAMICKÉ DÍLNY V KNÍNIČKÁCH 
Galerie výrobků

Rukodělné dílny a keramické kroužky v  Kníničkách, pořádané MČ Kníničky, 
obnovily své pokračování prozatím v rámci mateřské školy Studánka, a to na tři červ-
nové týdny. Děti si tak můžou dodělat alespoň výrobky, které mají rozdělané ze zimy 
letošního roku, než nás vládní opatření zavřela. 

V galerii výrobků zveřejňujeme za-
tím jenom ty, které jsme do uzávěr-
ky zpravodaje stihly vypálit. S ostat-
ními se pochlubíme v příštím čísle. 

Tyto krásné velryby, na hřbetě s ot-
vory na kartáčky na zuby, si dělaly 
děti z žabek a sluníček.

Na podzim plánujeme pokračo-
vat s  keramickými kroužky pro 
děti z mateřské školy i s rukoděl-
nými kroužky pro žáky základní 
školy – pro ty se zahrnutím i dalších 
technik kromě keramiky. Současní 
předškoláci tedy mohou u nás pokračovat v dalším tvoření. Kroužky budou pro-
bíhat jako dosud v pondělí a ve středu. Zájemci se mohou už nyní přihlásit na níže 
uvedených adresách.
Rády bychom znovu otevřely i dílny pro dospělé, informace budou včas oznámeny 
na webu Úřadu městské části Kníničky.

Děkujeme všem účastníkům kroužků a dílen a přejeme jim krásné prázdniny, bohaté sbí-
rání inspirace pro další tvoření a hlavně zdraví a radost.

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

Pořadatelky rukodělných dílen

Výuka na Univerzitě třetího věku MU 
stále běží, senioři aktuálně sledují na svých 
počítačích dlouhodobé, krátkodobé, tema-
tické i jazykové kurzy. Výuka probíhá na 
uživatelsky velmi jednoduché platformě 
YouTube, nebo v aplikaci Microsoft Teams, 
jež nabízí i možnost interakce a vstupu do 
diskuze s  vyučujícími. Poskytujeme proto 
posluchačům technicky podrobné návody 
i telefonickou podporu. 
I pro akademický rok 2021/2022, který bude 
zahájem v  říjnu, bude připraveno několik 
dlouhodobých kurzů, např. Všeobecně za-
měřený kurz. Tříletý je také zbrusu nový 
cyklus přednášek s názvem Umělecká díla 

a podoby jejich uměleckohistorického 
vysvětlení, od raného novověku po součas-
nost. Oba kurzy jsou zakončeny slavnostní 
promocí. K jednoletým kurzům patří Kultur-
ní dědictví a památková péče na Moravě, 
stejně jako kurz Univerzita třetího věku 
a Moravské zemské muzeum.
Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní 
v období od října do května. 
Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit 
je nutné pouze jednorázové zápisné, které 
pro celý akademický rok činí 800 Kč. Přihláš-
ky ke studiu budeme přijímat od 1. 9. 2021. 
Bližší informace o přihlašování naleznete na 
webových stránkách www.u3v.muni.cz. 

Kolektiv U3V

Irena Bubeníková
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Žlutozelené skvrny na listech okurek 
děsí každého zahrádkáře. Je to známka 
toho, že okurky napadla okurková 
plíseň. Nevybírá si odrůdu ani stanoviště 
rostlin. Je šance okurky nějak ochránit?
Tato choroba je velmi agresivní. Během 
několika dnů dokáže zlikvidovat celou 
úrodu okurek nakládaček i salátovek. 
Nepohrdne však ani dýněmi nebo me-
louny nebo vínem. Proto je důležitá 
prevence. Houbovité onemocnění totiž 
vypadá velice nenápadně. Důležité je 
rostliny pravidelně a pečlivě kontrolo-
vat. Plíseň se projevuje malými flíčky žlutozelené barvy. Začínají se 
objevovat na povrchu listů a jsou ohraničené žilkami. Postupem času 
skvrn přibývá a na spodní straně je viditelné podhoubí šedofialové 
barvy. Listy hnědnou a usychají. Následně pak umírá celá rostlina. 
Jakmile plíseň okurky napadne, je velmi 
malá pravděpodobnost, že úrodu za-
chráníte. Boj s touto chorobou je ná- 
ročný, proto je třeba myslet dopředu  
a rostliny před ní co nejlépe ochránit. 
Jednou z možností je pěstovat okurky 
vertikálně. Rostlinu vyvažte na kon-
strukci nebo síť. Listy budou rychleji 
osychat a celkově bude porost lépe 
provětrávaný. Plody také nebudou zne-
čistěné od zeminy a sklizeň bude po-
hodlnější. Pokud pěstujete okurky ve 
skleníku nebo fóliovníku, nezapomeň-
te na pravidelné větrání. Na zahrádce 

rostliny vysaďte na slunné místo s při-
rozeným prouděním vzduchu. 
I naši předci bojovali s okurkovou plísní. 
Jedním z postřiků z rad našich babiček, 
je tzv. mléčný postřik. Smíchejte čerstvé 
nepasterizované mléko s vodou v po-
měru 1:2 a rostliny postříkejte. Mléčný 
protein na listech vytvoří povlak a plí-
seň se na nich neuchytí. Roztok aplikuj-
te jednou za 10 dní po obou stranách 
listu. Nestříkejte za sluníčka, rostliny by 
se spálily!
Postřik z křenu je známý fungicidní pří-

pravek. Nastrouhejte 5 dkg křenu a nechte ho jeden den vyluhovat  
v 5 litrech vody. Poté rostliny pořádně postříkejte.
Další radou, tentokrát ne z rad našich babiček, ale od mé dcery – za-
hradnice, je ochrana proti náletům ptáků na zralé jahody. Nechtělo 

se mně tomu věřit, ale již druhým rokem 
tuto radu uplatňujeme na zahradě  
a mám ji vyzkoušenou: Na jaře, ještě než 
začnou jahody zrát, rozházíme do zá-
honů s  jahodami červená víčka z  PET 
lahví. HOTOVO!!
Ptáci začnou nalétávat na jahody, aby 
zjistili, že se nejedná o slaďoučké plody 
a v době, kdy už jahody opravdu dozrá-
vají, ptáčci už o ně nemají zájem.
Přeji nám všem bohatou úrodu a krásné 
prosluněné léto.

Upraveno ze zdroje idnes
Miroslava Keprtová, místostarostka

PŘÍRODA ZA HUMNY SE ZINOU LIŠKOVOU
DALŠÍ LÉČIVÉ BYLINY NA ZAHRÁDCE

V tomto pojednání bych ráda rozšířila řadu léčivých bylin, které ne- 
jsou ve volné přírodě dostupné, nebo jen vzácně, ale je možné 
je snadno pěstovat na zahrádce. 
Tyto byliny jsou často využívané nejen jako léčivé čaje, tinktury  
a masti, ale i v kuchyni, takže jejich využití je velmi široké.

Velmi známou a v  kuchyni využívanou bylinou je TYMIÁN. Je to 
vytrvalá rostlina, poněkud vyšší, než příbuzná mateřídouška, s lody-
hami dole silně zdřevnatělými, nahoře s krátkými čárkovitými listy  
a s růžovými drobnými kvítky se silnou příjemnou vůní. Tato bylina  
u nás divoce neroste, najdeme ji pěstovanou na zahrádkách. 
Tymián má silně antiseptické, antibiotické a dezinfekční účinky.  
Působí proti křečím, využívá se při křečovitém kašli a tvrdošíjném 
zánětu průdušek, bronchiálním astmatu, uvolňuje hleny, pomáhá při 
chronickém žaludečním zánětu a křečích, poruchách trávení, nadý-
mání a průjmech, proti střevním parazitům, a působí silně dezodori-
začně – odstraňuje pach. 

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE 
JAK NA PLÍSEŇ OKURKOVOU 

tymián
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Bylina se využívá především ve formě čaje a v kuchyni jako koření.  
Je výborný do různých marinád, na grilované a pečené pokrmy, do 
salátů, k  dochucení olejů a octů, a také je velmi dobře využitelný 
v různých sladkostech, jako jsou koláče, různé ovocné pokrmy nebo 
zmrzlina, také do sirupů a likérů.
Z tymiánu můžeme vyrobit i výborný repelent. 
Zevně se používá jako horká koupel rukou a nohou pro zlepšení 
metabolismu, prokrvení a proti revmatismu, jako obklad při hnisavých 
ranách nebo jako kloktadlo k dezinfekci ústní a hrtanové dutiny. 
Není vhodná ke dlouhodobému užívání.
Kvetoucí nať trháme za suchého, nejlépe slunečného počasí v době 
kolem poledne a sušíme přirozeně ve stínu nebo v sušičce při teplotě 
do cca 35 oC. V kuchyni můžeme používat i čerstvou bylinu.
Tymián byl v  dřívějších dobách používán k  vyčištění prostoru, byl 
symbolem zklidnění duše od bolesti a slz. 

Další bylinou, hojně 
pěstovanou na za-
hrádkách, je SATU-
REJKA. Pěstuje se ve 
formě letničky i trval-
ky, podobné tymiánu, 
s  kvítky rozptýlený- 
mi po horní části lo-
dyhy a poněkud širší-
mi drobnými lístky, 
s  výraznou specific-
kou vůní. 
Kvetoucí nať trháme 
za suchého, nejlépe 
slunečného počasí 
v době kolem poled-
ne a sušíme přirozeně 
ve stínu nebo v sušič-
ce při teplotě do cca 
35oC. V  kuchyni po- 
užíváme především 
jako čerstvou bylinu.
Saturejka se používá především v kuchyni, ale můžeme ji použít i ve 
formě čaje. Je výborná při uzení, jako koření k pokrmům, které mohou 
působit nadýmavě, při úpravě kapusty, fazolí nebo hrachu, můžeme 
ji přidat do paštik a různých nádivek, do salátů a polévek, k dochuce-
ní octů, sirupů, aperitivů a likérů.
Pomáhá při nadýmání, lehkých průjmech, žaludečních a střevních 
katarech, při poruchách trávení, jako posilující žaludeční prostředek, 
vzbuzuje chuť k  jídlu a kromě toho působí protizánětlivě a mírně 
močopudně. 
Saturejka je i spolehlivým kardiotonikem, snižuje krevní tlak a tlumí 
tachykardii. Používá se i při potížích dýchacích cest a průduškovém 
astmatu, také k celkovému posílení organismu. Zevně pomáhá při 
hojení ran. 
Saturejka podle starých receptů posiluje mysl. Používá se i v aroma-
terapii ke snížení krevního tlaku a zklidnění práce srdce.

Ještě bych se ráda zmínila o rostlině, zvané FENYKL. Je to dvouletá 
nebo vytrvalá vyšší bylina podobná kopru, s velmi výraznou speci-
fickou vůní, která se využívá k  léčebným účelům, ale i v  kuchyni.  
Používá se především plod, v kuchyni je možné využít i listy.

PRO INSPIRACI PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ DVA RECEPTY:

Repelent z tymiánu
Nať tymiánu naložíme do mandlového nebo olivového oleje a nechá-
me v uzavřené sklenici 3 až 4 týdny macerovat. Přecedíme přes plátno 
a používáme k potírání.

Fenyklový olej
4 až 5 kvetoucích fenyklových větviček, polévková lžíce fenyklových 
zrníček, kávová lžička zrníček koriandru a 3 listy vavřínu naložíme  
do 1 l olivového oleje a necháme macerovat cca 1 měsíc. Přecedíme  
a používáme v kuchyni.

Přeji všem krásné léto, provoněné  bylinami a kořením a plné zdraví  
a radosti. Zina Lišková

Fenykl uvolňuje křeče 
hladkého svalstva, po-
máhá při nadýmání, 
zácpě i průjmu a zvyšu-
je činnost střev, uvolňu-
je hleny, pomáhá i při 
chudokrevnosti. Hojně 
se používá pro malé 
děti do čajových směsí. 
Má vliv na zvýšení tvor-
by mateřského mléka  
a celkové povzbuzení 
organismu. Nať je mož-
né použít pro odtučňo-
vací kůru. Zevně se vy-
užívá k omývání očí při 
očních zánětech. Požvýkání několika semínek osvěží dech.
V kuchyni je výborný jako koření k různým masům, těstovinám, bram-
borám i zelenině. Používá se v likérech, aperitivech a pálenkách.
V posledních letech se stal velmi oblíbeným v kuchyni fenykl řapíka-
tý, u kterého se používá nepravá cibule s řapíky. Používá se především 
do salátů a zeleninových pokrmů.
V dřívějších dobách se používal ke zvýšení vytrvalosti a proti obezitě, 
jako protilék při hadím uštknutí nebo při otravě houbami a jako pod-
půrný prostředek při půstu. Věnce z lodyh fenyklu byly ozdobou ví-
tězných sportovců. Jako jedna z důležitých posvátných bylin se feny-
kl přidával do kadidla.

fenykl       
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Pohádka máje je nejčtenějším románem jednoho z bratří Mrštíků, 
Viléma. V roce 1940 byl román zfilmován režisérem Otakarem Vávrou. 
Postavu plaché Helenky ztvárnila Nataša Gollová a postavu Ríši  
Jaroslav Vojta. Student Ríša se nevěnuje právům, ale flámům a výtrž-
nostem. Čekají ho náročné zkoušky, a tak se rozhodne odjet studovat 
Moravu do Ostrovačic ke strýci faráři. Zde se seznámí s plachou revír-
níkovou dcerou Helenkou. Román oslavuje zdravý život, citové zrání 
dvou mladých lidí a radost z přírody. Místem jeho děje je příroda za 
našimi humny.

PŘÍRODA ZA HUMNY S IRENOU BUBENÍKOVOU
POHÁDKA MÁJE

Zdá se Vám tato trasa krátká? Vylezte na minirozhlednu Chvalovka  
a udělejte si odbočku k Žebětinskému rybníku. Cestou k rybníku 
minete žebětínského Golema! Možná zláká právě Vás :) A pak k ryb-
níku téměř kolem silnice a teprve od něj na studánky! Podél kratší 
strany rybníku nahoru, posléze vpravo podél hranice lesa, směr  
koně)!
Ríšova studánka je pramenem potoka Rakovec, zatímco Helenčina 
studánka je pramenem potoka Vrbovec (dříve Drbovec). Jižně od 
studánky se nachází Kopeček, nejvyšší vrchol v Bobravské vrchovině.

V tomto dílu seriálu Vám nabízíme okružní pěší výlet Podkomorskými 
lesy. Terén je nenáročný a navzdory výškovému převýšení vhodný 
pro prázdninový výlet s Vašimi dětmi. Můžete ho pojmout i jako bě-
žeckou nebo cyklistickou trasu o délce 10.7 kilometrů. Obojí platí  
v případě, že se necháte dovézt k Rybářské baště. Ať již dáte přednost 
autu, tramvaji číslo 3 nebo si vyberete autobus číslo 54 ze zastávky 
Zoologická zahrada (Obvodová), ve všech případech je cílem MHD 
zastávka Rakovecká nebo parkoviště u Rybářské bašty.
A přírodní park již čeká, plný pramenů menších vodních toků s nej-
známějšími dvěma z nich – Ríšovou a Helenčinou studánkou. 
Lesní cesty, částečně i asfaltované, jsou skvěle značené, obchází  
Lipový vrch a Chvalovku. Najdete zde odpočívadla, ale stánky s ob-
čerstvením jsou pouze u přehrady.

Pro ty z nás, kdo milují Nordic walking, nabízí Podkomorské lesy  
15 kilometrů značených tras.

Výzva redakce:  Pošlete nám fotky z Vašich výletů po okolí. Rádi je otiskneme.
Zdroje: mapka trasy – https://www.outdooractive.com/, wikipedie, fotografie Petr Bubeník  Irena Bubeníková
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JAK SEM UBÓCHL FÓPÁČKO NA GRILCE

Recept „srnčí-kančí-vepřové medailonky“ 
paní místostarostky Keprtové zdařile zahá- 
jil novou minisérii vaření. Dnes tu máme 
osvědčený recept zkušené hospodyně,  
paní MARUŠKY SLATINOVÉ. Tento recept je 
opravdu aktuální – houby už rostou! 

VEPŘOVÉ MASO NA PIVU S HOUBAMI
4 plátky krkovice naklepeme, mírně osolíme, 
opepříme a mírně okmínujeme mletým kmí-
nem. Maso restujeme v pánvi na oleji jen tak 
dlouho, než se zatáhne. Potom podlijeme asi 
půl dcl piva a dusíme.
Maso i s výpekem vložíme do pekáčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovené Mladé hody 
jsou již od roku 2004 

nedílnou součástí 
kníničského kulturního
dění a jedná se o událost,
na kterou se těší každý 

z nás již od  
Velikonočních svátků. 

Právě Velikonoce jsou počátkem ob- 
dobí, odkdy můžeme každou neděli 
slýchat zpěv a tóny folklorní hudby, 
které každoročně značí probíhající pří-
pravy na červencové hodové veselí, 
které by tento rok proběhlo již po 18.
V rámci vládních opatření pro zame-
zení šíření virového onemocnění  
COVID-19 však Kníničská chasa minu-
lý rok tuto tradici přizpůsobila sou- 
časné epidemilogické situaci a uspo-
řádala alespoň neformální hodový 
průvod krojovaných obcí.
I přes to, že se naše životy již pomalu 
vrací zpět k normálu, tak momentální 
situace ohledně vládních opatření  
a hygienických podmínek stále neu-
možňují pořádat plnohodnotné hody 
tak, jak jsme na ně všichni zvyklí. To 
ale ovšem neznamená, že tradice se 
tento rok nebudou ctít…
Pondělní sváteční Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7.  
2021 již tradičně započne od 10.30 
ranní mší  svatou při Kníničské kap- 
ličce a dále od 14 hodin bude násle-
dovat odpolední průvod krojovaných 
obcí. 
Pevně věříme v to, že aktuální vládní 
opatření a hygienické podmínky sta-
novené MZČR nám umožní uspořádat 
více než jen a pouze průvod krojova-
ných obcí a proto jsme se rozhodli,  
že pokud to situace umožní, Kníničská 
chasa uspořádá na místním hřišti od 
19 hodin večerní program formou zá-
bavy u cimbálu. Večerem Vás provede 
cimbálová muzika Kyničan z Morav-
ských Knínic.

Srdečně vás tímto zveme na průvod kro-
jovaných obcí a večerní zábavu s cim-
bálovou muzikou.

Kníničská chasa

Tak mi kdysi nahodil drát známé, abych pré 
doklapal zabékat na grilku jeho kamošovi. 
Hókl mně méno palerma i časůfku, gdy mám 
začít békat. Von sám že tam přivesluje až 
někdy pozdě večír.
Gdyž sem dosmykoval na špíl a postavil 
aparát, zgóml sem samý jungšále. Jasné vál, 
mladá grilka, bude lochec. A hned sem na-
meldoval zdravicu s tem, že zavařim sólisko 
pro novomanžele.
Na parket naklapal mladé kocór a vláčel s sebó 
nějakýho raskena. Gómal sem, že v tý familce 
majó asi takový zvyky, ale pro zichrofku sem 
do placu mázl dotazník, proč chce kolovat  

v prvním kole se svým fotrem nebo dědó  
a ne rači se svojim novodurovým kořeněm.
Fšici vokolo nahodili těžké lochec. Teda kro-
mě teho borca vod nevěsty. Ten hlídal, jak 
gdyž mu hračky spadnó do kanála. Von to 
totiž byl ten její nastávající, akorát měl už 
krapet víc jařin na tachálu…
 
Slovíčka:
grilka – svatba
palermo – hospoda
rasken – starý muž
jungšál – mladý člověk
novodurový – nový

Honza Hlaváček
 

BABIČKO VYPRÁVĚJ … O VAŘENÍ
Na pánvi orestujeme 20 dkg nakrájené sla-
niny současně s najemno nakrájenou cibulí. 
Přidáme 40 dkg nakrájených hub. Může to 
být hlíva ústřičná, žampiony, houby z lesa 
nebo směs. Přidáme trošku soli, mletý pepř 
a špetku mletého kmínu. Podlijeme 2 lžícemi 
vody, houby pustí vodu samy. Nakonec za-
hustíme 4 vejci, mícháme, než se srazí. 
Maso v pekáčku poklademe houbovou smě-
sí a ještě zapečeme pod poklicí. Nevysušit!l 
Zapékáme v předehřáté troubě na 170o C, 
podle potřeby – přibližně deset minut. Po-
dáváme s bramborem nebo s rýží. Jedovaté 
houby vynechat :) !

Marie Slatinová
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MLADÉ HODY 2021
NÁHRADNÍ PROGRAM:

NÍNK- IO ČKN
YR

B

Čí só hode? Naše!

Ani letos nám situace nedovoluje uspořádat naše 

milované hody tak, jak jsme byli po léta zvyklí.  
10:30 - Mše svatá, u kapličky

Ale my se nevzdáváme a uděláme si alespoň 
14:00 - Začátek průvodu, hřiště u tělocvičny

takové, které nám aktuální protiepidemická 
19:00 - Hodová zábava u cimbálu

opatření dovolí.
Zahraje nám Cimbálová muzika Kyničan 

Rádi vás zase uvidíme. Máte doma jakýkoliv kroj? 
z Moravských Knínic.

Vemte si ho! Nemáte kroj? Nevadí, prostě přijďte! 

Pondělí 5.7.

- Olizujeme jen vlastní juchačku, koštovačku a stárku.

- Po požití česnečky a tvarglové pomazánky dodržujeme bezpečné rozestupy.

- Kdo se bude šklebit, musí si zakrýt nos, ústa a nejradši celý ksicht respirátorem.

- Pravidelně se dezinfikujeme slivovicó nebo jinó pálenkó.

Hygienická pravidla

Parametry akce se mohou změnit, aby byla dodržena ochranná opatření platná v den konání 


