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Červen 2017                          Zdarma vydává obec Křenovice                      ročník 60 

 

 

Děje se v obci 
 

 MUDr. Hana Svobodová oznamuje, že od 30. 6. (včetně) - do 21. 7. 2017 bude 

ordinace v Křenovicích uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Akutní případy ošetří 

MUDr. Pikolon v Šaraticích. 

 

 

Vážení občané,  
  

 dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky dotazníkového šetření ohledně zájmu 

občanů Křenovic o bydlení v domě pro seniory. 

 Celkem bylo na úřad odevzdáno 162 vyplněných dotazníků, z toho jej odevzdalo 

28 mužů (nejmladšímu bylo 49, nejstaršímu 90 let); 81 žen (nejmladší bylo 51, 

nejstarší 92 let) a 53 párů.   

Na otázku „Budu mít zájem o přidělení bytu v bytovém domě pro seniory“ vybralo 

možnost  

„ano, co nejdříve“ 12 občanů (2 muži a 10 žen);  

„ano, asi do 5 let“ 24 občanů (2 muži, 12 žen, 5 párů);  

„ano, nedokážu posoudit“ 111 občanů (16 mužů, 39 žen, 28 párů);  

„ne“ 51 občanů.   

Na otázku o jak velký byt budete mít zájem“, vybralo „1+kk“ 64 respondentů; 

„2+kk“ 31 respondentů.  

Co se týká zájmu o pečovatelskou službu, zvolilo „terénní službu“ 41 občanů; „denní 

službu“ 8 občanů; „prodlouženou denní službu“ 1 občan a 35 občanů uvedlo, že  

o tyto služby „nebude mít zájem“. 

Křenovický 

zpravodaj 
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V nejbližších dnech bude oslovena Česká komora architektů o zprostředkování 

pomoci při vypsání soutěže o architektonický návrh a následné výběrové řízení. 

Křenovický dům pro seniory by měl mít kapacitu 20 bytů o velikosti 1+kk a 5 

bytových jednotek o velikosti 2+kk. 

 O dalších důležitých krocích vás budeme průběžně informovat. 
 

Jan Mozdřeň, starosta 
 

Poděkování 
 

 Koncem března (31. 3. 2017) podala rezignaci na post zastupitele obce Křenovice 

po necelých 15 letech paní Regina Kokešová. Regina Kokešová byla členkou 

zastupitelstva již od roku 2002. Pracovala pro obec vždy s velkým zájmem  

a nasazením. Věnovala práci pro obec nejen všechny své bohaté životní zkušenosti, 

ale také nemalou část svého osobního volna. 

 Regina Kokešová byla a pořád je žena činu, pracovitá, komunikativní. Jakékoliv 

problémy se vždy snažila řešit bez zbytečných konfliktů (i když ne vždy to bylo 

možné), připravena přiložit ruku k dílu. Během jejího působení bylo zrealizováno 

mnoho různých projektů, do kterých se aktivně zapojila. Nyní skončil ten poslední, u 

jehož zrodu byla a který chtěla dokončit. Rozšíření školy a školky.  

 Dovolte mi, abych jménem zastupitelů obce Křenovice poděkoval paní Regině 

Kokešové za veškerou odvedenou práci a do budoucna ji popřál, ať se jí daří nejen 

v pracovním, ale i v soukromém životě! Ať čas, který dlouhá léta věnovala práci pro 

obec, nyní využije pro své koníčky a záliby. 

        Jan Mozdřeň, starosta obce 

 
 

Jarní výsadby 
 

 V měsíci dubnu a květnu probíhaly v okolí Křenovic výsadby dřevin. Ty 

nejvýznamnější byly v následujících lokalitách: 

- Hájek u Holubic: o obnově tohoto lesíku pojednává samostatný článek. Na jaře 

bylo vysazeno přibližně 950 poloodrostků (sazenic vysokých 81–120 cm) 

následujících druhů: lípa malolistá, habr obecný, olše lepkavá, dále potom javor mléč, 

dub letní a třešeň ptačí. Kromě toho bylo na okraji porostu vysazeno 60 keřů – 

střemcha, vrba jíva, líska, ptačí zob, trnka a hloh. 

- Mezivodí – v této lokalitě byly doplněny výsadby z roku 2015 a 2016. Nejvíce 

stromků se vysadilo v severní části (u jezu, kde vzniká nový lesík) a u cesty vedoucí 

na hrázi podél náhonu. Použity byly převážně poloodrostky olše lepkavé, lípy 

malolisté, javoru mléče, dále potom dubu letního, jilmu habrolistého a třešně ptačí,  

a to v celkovém počtu 170 ks. Dále se vysadilo 40 keřů – střemchy, javory babyky  

a hlohy. Kromě toho byly použity i vrbové kůly (letorosty o délce přibližně 1 m, které 

v zemi zakoření).  
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- Turistický rozcestník na hranici s KÚ Zbýšov: v této lokalitě probíhá likvidace 

porostu pajasanu žláznatého (viz Křenovický zpravodaj říjen 2016). Na konci dubna 

došlo k výsadbě stanovištně vhodných dřevin v počtu 45 ks. Vysazeny byly jeřáby 

břeky, dále potom sazenice javoru babyky, dřínu, vrby jívy, lísky, ptačího zobu, trnky 

a hlohu). Tyto dřeviny doplní přirozenou obnovu, tvořenou převážně hlohem  

a trnkou. 
 

Marcela Drápalová, Petr Andrýsek, Pavel Šťasta – Výbor pro životní prostředí 

Jan Škrdla – profesní spolupracovník a pracovník obce 

 

 

Obnova v hájku u Holubic 
 

 Mnozí z vás si všimli změn, které proběhly v hájku u cesty do Holubic. Důvodem 

byl nevyhovující stav porostu, který byl napadený chalarou a lýkohubem. Lýkohub 

jasanový je brouk, který se vyskytuje pod kůrou oslabených jasanů, při přemnožení 

napadá i zdravé stromy. 

Chalara je nemoc pocházející z východní Asie, původně se vyskytující na jasanu 

mandžuském. Způsobuje ji houba voskovička jasanová (Hymenoscyphus 

pseudoalbidus), která napadá listy a přechází na výhony a větve, v závěrečné fázi 

způsobí úhyn jasanů. V Evropě byla pozorována v 90. letech minulého století. 

V České republice byla potvrzena v roce 2004. To bylo 3 roky po výsadbě 

jasanového hájku.  

V současnosti neexistuje vědecky ověřený postup při napadení porostů chalarou. 

Praxe je taková, že se z porostu odstraňují mrtvé a usychající stromy. Při silném 

napadení se celý porost vykácí a vysadí nový. Tím by ovšem došlo k likvidaci celého 

hájku, který je cenným prvkem v intenzivně využívané krajině. Dalším negativním 

důsledkem takového postupu je ztráta přirozeně odolných jedinců, kterých obvykle 

bývá 2 až 7 ze 100. To je sice pro zachování porostu málo, ale tyto stromy mají 

nedocenitelný význam, jako základ pro novou generaci jasanů, která bude odolnější 

vůči chalaře.  

Vzhledem k silnému zasažení porostu přistoupila obec ke spolupráci 

s Mendelovou univerzitou a z hájku u Holubic se stal modelový porost. Pracovníky 

univerzity byly vyznačeny výzkumné plochy, na kterých se sleduje vliv intenzity 

probírky, a také časování (rozdíl mezi letní a zimní těžbou). U stromů na 

výzkumných plochách se změřila tloušťka a zhodnotil zdravotní stav. Na základě 

zdravotního stavu byly vybrány stromy k těžbě. Část porostu se ponechala bez 

zásahu, aby se mohl sledovat průběh nemoci. Kromě probírky (těžby napadených 

stromů) zde byla naplánována i podsadba, která byla zásadním krokem v přestavbě 

porostu. Ze stejnověké monokultury se tak stal dvouetážový smíšený porost. Kromě 

metodického vedení, týkajícího se vyznačení těžby a naplánování výsadeb, přispěla 

univerzita i finančně. Zejména nákupem většiny sazenic a materiálu na ochranu proti 

zvěři (pletivo, tubusy, rukávce). 



4 

 

 

 

Vlastní realizaci provedli pracovníci obce. V první fázi byly vytěženy vyznačené 

stromy, kmeny byly zpracovány na kůly. Větve byly poštěpkovány a použity jako 

mulč pro výsadby v obci a krajině (štěpka z větví nepředstavuje riziko nákazy, 

zvláště pokud se použije pro jiné druhy než jasan). Po dokončení těžby a rozmrznutí 

půdy byla postavena oplocenka o délce 215 m a ploše přibližně 0,28 ha. Na jaře 

proběhla ve spolupráci s pracovníky organizace Rezekvítek výsadba. V silně 

prosvětlené části porostu byly v řadách vysazeny převážně lípy malolisté a habry, 

jako příměs potom javory mléče, duby letní a třešně. Mimo plot se vysazovaly olše 

ošetřené nátěrem proti okusu s příměsí dřevin chráněných tubusy a rukávci. Byly to 

tyto druhy: jilm habrolistý, dub letní, třešeň ptačí a lípa malolistá. V částech, kde byl 

proveden slabý zásah, se vysadily stromy ve skupinkách – lípy, javory mléče a jilmy. 

Na severním a východním okraji porostu byly vysazeny vysoké keře – střemchy, vrby 

jívy a lísky – jako základ porostního okraje, na západním okraji potom trnky a ptačí 

zoby. Na jižním okraji byly vysazeny pro zpestření jeřáb břek, oskeruše, hloh a vrba 

jíva.  

Realizované kroky jsou experimentem, jehož výsledky se ukážou v budoucnu. 

Počítá se s péčí o původní i nově vysazený porost. Lze očekávat další hynutí, 

zejména v plochách, kde byl proveden slabší zásah a v kontrolní ploše bez zásahu. 

Proto bude v průběhu 5 let potřeba provést další těžbu a podsadbu. Nově vysazené 

stromy bude potřeba zejména první 2 roky chránit proti zarůstání bylinným 

podrostem a bezem. Předpokládá se, že se z hájku v budoucnu stane druhově, věkově 

i výškově diferencovaný porost, který bude odolnější proti nemocem i abiotickým 

činitelům (např. větru nebo suchu).  
 

Marcela Drápalová, Petr Andrýsek, Pavel Šťasta – Výbor pro životní prostředí 

Jan Škrdla – profesní spolupracovník a pracovník obce 

 

 

Červen – měsíc Myslivosti 
 

 Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. 

V naší honitbě se vyskytuje velké množství mláďat volně žijících živočichů. Spatřit 

můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí kuřata, ptáčata většiny našich pěvců a v okolí 

vodních ploch a toků také mláďata kachen. Právě mláďata jsou vystavena nejvíce 

predačnímu tlaku. Velký vliv na schopnost přirozené reprodukce všech volně žijících 

živočichů má právě člověk a jeho zásah v krajině. Důležitý je především klid  

v honitbě v tomto kritickém období. Prosíme proto všechny návštěvníky přírody  

v okolí Křenovic, aby se při svých volnočasových aktivitách chovali zodpovědně, 

zbytečně nerušili a nestresovali zvěř a snažili se při svých vycházkách maximálně 

využívat cesty k tomu určené. Nezodpovědné chování bohužel často vede ke 

zbytečným úhynům a přispívá ke snižování stavu zvěře. 

Děkujeme 

Honební Společenstvo Křenovice 
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Rostliny, ocet, soda. Čarodějnice se naučily i kouzelný lektvar  
 

 Ucho z mloka, oči štíra, k tomu křídla netopýra. Hadí břich a dračí dráp. A žabích 

nožek akorát. Sedm vešek na vlásku, devět myších ocásků. Zamíchej a dobře vař.  

A ty se nám, ohni, zdař. Nakonec jedovatou slinu. Tak se připravuje lektvar, který má 

o filipojakubské noci pomoci, aby vzplála vatra. V neděli před osmou hodinou večer 

ji odříkává většina čarodějnic a čarodějů na křenovickém sokolském hřišti. Právě tam 

dorazili oslavit Beltain, jak se také magické noci z třicátého dubna na prvního května 

říká. Než se ale k upálení čarodějnice dostanou, mají před sebou pět hodin zábavy. 

Především děti. Po areálu se jich prohání desítky, většinou v detailně propracovaných 

kostýmech. Dlouhé pláště, myši, pavouci, hadi, vysoké špičaté klobouky, paruky, 

pomalované obličeje. A každá maska originál. „Syn ji má letos poprvé. Napřed ji 

nechtěl, ale nakonec změnil názor," usmívá se Hana Vlachová z Křenovic. Na rozdíl 

od několika přestrojených dospělých ale z dětí nejde strach. Aby nepobíhaly jen tak 

chaoticky, je na hřišti rozmístěných několik stanovišť, kde plní úkoly. Připravit si 

kouzelný lektvar můžou u Mirky Rolinkové z místního rodinného centra Domeček. 

„Natrhají rostliny, které v areálu najdou. Na ně nalijí kouzelnou směs octa, do něhož 

přisypou jedlou sodu. Tím to začne bublat a vařit se. Děti si hravou formou vyzkouší 

chemický pokus," popisuje Rolinková. Ten Vlachovi právě absolvují. „Nejvíc se ale 

syn těší na upálení čarodějnice. Uvidíme, jestli tady do té doby vydrží," krčí rameny 

matka malého chlapce a odcházejí plnit další, vesměs sportovní úkoly. Domeček, ve 

kterém Rolinková působí, je jedním z křenovických spolků, který se na organizaci 

akce podílí. Dalším je klub Cihla zajišťující několik disciplín. Pak také hasiči, kteří 

přistavili své auto, aby si ho děti mohly prohlédnout. A rovněž spolek Kos. „Jde už o 

desátý ročník pálení čarodějnic u nás ve vesnici. Program je podobný jako  

v uplynulých letech. Děti můžou plnit disciplíny, za což dostanou odměnu. 

Vyhlásíme nejhezčí čarodějnici a čaroděje v různých věkových kategoriích a 

nejpovedenější čarodějnické vozidlo. Zpestřením bude i silák Franta, který je 

pokračovatelem Františka Kocourka. A zapálíme vatru s čarodějnicí," přibližuje 

program hlavní organizátorka Zuzana Schořová, která je členkou Kosu. A jak 

vyzdvihuje, bez spolupráce místních spolků by se akce v tak velkém měřítku mohla 

konat jen stěží.  

 Co se týká nejpovedenějšího vozu, favorit je jasný snad hned od začátku. 

Čarovůz. Zelené papírové auto s pavučinami, na jehož čelním skle se vyjímá pavouk, 

zavěšené na těle svého majitele. Při vyhlašování si také jde pro první cenu. Naopak 

vybrat nejhezčí masky pro pořadatele není ve většině kategorií tak jednoduché.  

A přestože vyhrát nemůže každý, odměňují organizátoři všechny dětské účastníky. 

Ještě předtím, než vyhlásí vítěze, se ale všichni mění v publikum obdivující siláka 

Frantu. Z některých kousků, které předvádí, jde mráz po zádech. Třeba když si lehá 

jako fakír na podložku s hřebíky, nechává si na hrud' položit kovadlinu a jeho dva 

asistenti do ní obřími kladivy buší hlava nehlava. Vrcholem akce je ale samozřejmě 

upálení čarodějnice. „Máme tady připravenou jednu, která to dnes schytá za vás 

všechny," promlouvá k obecenstvu moderátorka, zatímco starosta Křenovic Jan 
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Mozdřeň podpaluje vatru. Ta po chvíli chytá a slaměnou figurínu pohlcují plameny. 

Za okamžik z ní zůstává jen kostra, respektive dřevěný kříž. Zábava ale nekončí. 

Hudba zní areálem dál, a kdo chce, může zůstat do noci. 

Vyškovské noviny 
 

Sportovní úspěchy žáků základní školy  
 

 V týdnu od 15. do 19. 5. se konalo několik sportovních soutěží, ve kterých naši 

žáci dosáhli krásných výsledků. 

 V úterý 16. 5. se osmičlenné týmy starších chlapců a dívek zúčastnily atletického 

závodu O pohár rozhlasu ve Vyškově. Přes to, že týmům velkých městských škol 

nemůžeme konkurovat, dosáhli jednotlivci pěkných výsledků. 3. místo ve vrhu koulí 

získal Petr Přikryl, 3. místo v běhu na 1500 m patří Tomáši Maděrovi a stejného 

umístění dosáhla Patricie Pavlíková v běhu na 60 m. K tomu přidala krásné 5. místo 

ve skoku dalekém. Dívčí štafetě na 4 x 60 m unikl bronz o 0,2 s.  

 Ve středu 17. 5. se konala kvalifikační soutěž pro Jihomoravský kraj a Kraj 

Vysočina v Battlefieldu. Jde o soutěž historicko-sportovní. Žáci musí prokázat 

znalosti z období 2. světové války, ale především sílu a odvahu. Soutěž probíhá 

v lanovém centru a soutěžící musí vedle pozemních úkolů zdolávat překážky ve 

výšce 7 m. Náš tým ve složení Martina Floriánová, Tereza Slabá, Lýdie 

Kratochvílová, Petr Přikryl, Adam Ševčík a Adam Klofáč prokázal neskutečně 

týmového ducha a odhodlání. Po výborně napsaném vědomostním testu tým skvěle 

zvládl střelbu ze vzduchovky, hod granátem na cíl, přepravu raněného i silové úkoly 

a s obrovským bodovým náskokem vybojoval postup na mistrovství republiky. To se 

bude konat 14. 6. v lanovém centru v Olomouci.  

 Ve čtvrtek 18. 5. byla naše škola pořadatelem okrskového kola ve vybíjené  

O pohár Ždánického lesa a Politaví. Soutěžit přijely dvanáctičlenné týmy žáků 2.–5. 

tříd ze základních škol Letonice, Heršpice, Šaratice, Bošovice a Křenovice. Po velmi 

vyrovnaných výsledcích zvítězil tým Šaratic, domácí skončili na druhém postupovém 

místě. Finále se bude konat v červnu v Otnicích. 

 V pátek 19. 5. reprezentovali vybraní žáci 2.–4. třídy školu ve fotbalovém Mc 

Donalds´cupu. Díky suverénnímu vítězství v okrsku se dostali do okresního kola, tam 

sehráli krásné zápasy, ale dál nepostoupili.  

 Všem gratulujeme k úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 
 

                        Mgr. Regina Kokešová 

 

Malé ohlédnutí za dnem otevřených dveří 
 

 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům a zaměstnancům křenovské 

základní školy, kteří umožnili široké veřejnosti navštívit budovu školy a uspořádali 

v sobotu 6. května den otevřených dveří. Akce byla opravdu pro širokou veřejnost. 

Bylo možné se na chodbách potkat s malými dětmi, s budoucími prvňáčky, se 

stávajícími žáky školy, s jejich rodiči, prarodiči a dalšími návštěvníky. Některé 
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z příchozích dělilo od posledních toulek chodbami školy několik let, jiné několik 

desítek let, mnohdy více než půl století. Pamětníky tak polévala vlna nostalgie. Není 

se čemu divit. Vždyť v těchto místech strávili tolik svého dětského času, mnozí 

procházeli a vzpomínali, co ve kterých místech prožili. Návštěva se tak stala  

i krátkým výletem do vlastní minulosti. Škola se během těch let v mnohém změnila. 

Po návštěvě nově otevřených prostor mohu přidat ke svým vzpomínkám z minulosti  

i současný osobní pohled. Křenovice mají krásnou a moderně vybavenou školu. Přála 

bych jí, aby tyto krásné prostory byly vždy naplněny přátelskou a inspirativní 

atmosférou, aby z ní vycházely děti, které se budou do ní rády vracet, a bude je celým 

životem provázet milá vzpomínka na první krůčky za vzděláním. A možná, stejně 

jako někteří z nás v květnovou sobotu, budou i ony jednou s téměř neviditelnou slzou 

v oku vzpomínat na svoji první alma mater. 

                                                                                                                   Marie Hladká 
 

Pozvánka 
 

 Rodinné centrum Domeček se opět zapojí do celostátní akce Celé Česko čte 

dětem, která proběhne v týdnu od 1. 6.–do 7. 6. 2017. Aktivity našeho centra budou 

v tomto týdnu směřovány k četbě dětem a podpoře zájmu dětí o knihy. Přidejte se 

k nám a najděte si čas na společnou četbu knihy se svými dětmi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s kulturním výborem 

Obce Křenovice srdečně zve všechny seniory na 

odpolední procházku historickým středem města Brna 

s odborným výkladem průvodce.  

Projdeme pomalým tempem historickým centrem Brna (cca 1,5 hod.). 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v odpoledních hodinách. 

Odjezd vlakem z Křenovic (horní nádraží) v 14:54 hod. 

Sraz ostatních účastníků přímo v Brně v 15:30 hod. u východu  

z budovy hlavního nádraží. 

Zájemci se mohou hlásit u paní Mazálkové na telefonu 731 581 476. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vážení návštěvníci hudebního festivalu  

Křenovický Rakovec, 

omlouváme se, ale na poslední chvíli došlo ke změně programu. 

Místo skupiny Hop Trop vystoupí sluníčkový Jaroslav Samson Lenk. 

Věříme, že si i přesto přijdete festival užít a poslechnout mnoho dalších 

skvělých kapel. 

Těšíme se na Vás 3. 6. 2017 od 15:30 na sokolském hřišti 

Vaše Careta 
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Sobota 24. 6. 2017 

START: 15.30 – vstup do 17.00 – 190 Kč, od 17.00 – 230 Kč 

Místo konání: Křenovice u Slavkova – areál Sokolského hřiště, ulice Sokolská 

Areál bude návštěvníkům otevřen v 15.00 

info: www.krenovskebigbit.cz 
 

O akci: 

Letos nás čeká VIII. ročník Křenovského bigbítu. 

Snad se vám festival bude líbit  

Těšíme se na Vás. 

Akce se koná za podpory Obce Křenovice a Jihomoravského kraje 

 Partneři jsou: bagry Rozkopal, Keloc PC, chata Čáslava, restaurace „Na 

Hradbách“ Slavkov, grafika Jakub Pauřík a zámečnictví Hála.                                                                                          

 Mediálním partnerem akce je opět – RÁDIO BEAT 

…S Beatem na bigbít… 

Potvrzené kapely: 

 
                               www.metalinda.sk 

  Tato dnes již legendární slovenská kapela, která v roce 2015 oslavila 

neuvěřitelných 30 let na hudební scéně, je bezpochyby jednou z hlavních hvězd 

letošního Bigbítu. Metalinda, během své bohaté kariéry, vytvořila řadu hitů mimo 

jiné, Slnko nevychádzaj, Zalúbená žaba, J.A. Džínový, Nebo zastav dážď s Jožo 

Rážem a další. Kapela vyprodukovala celkově krásných 15 alb (posledního 

výběrového se prodalo 200 000 kusů) a natočila několik velmi úspěšných klipů. 

Například klip k písní Slnko nevychádzaj má dodnes na youtube 1,5 mil. shlédnutí. 

Klip k singlu Zalúbená žaba se ve své době prezentoval skvělou uměleckou úrovní, 

vždyť jej režíroval Filip Renč a účinkovala v něm mimo jiné i budoucí herecká 

hvězda Aňa Geislerová. Metalinda se prezentuje kvalitní rock'n'rollovou muzikou 

s lehce popovým nádechem. Kapela v posledních letech stále pilně a pravidelně 

koncertuje. Letos si připravila TOUR-né 2017, kde zazní její největší hity a jsem rád, 

že si v jejich náročném programu našli čas dorazit k nám na Bigbít.  

http://www.krenovskebigbit.cz/
http://www.metalinda.sk/
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Na koncertě se můžete těšit na „chalanov“ ve složení legendy – Petra Sámela, Fera 

Gašparíka, Petra Kollara a Andyho Hudáka. Věřím, že jejich chytlavé melodie 

zaujmou i návštěvníka Křenovského bigbítu a že budeme mít všichni z jejich 

vystoupení parádní zážitek. 

 

 

 

 

 

www.zocivoci.sk 

        Zoči voči jsou mladá, dynamická punk-rocková kapela ze Slovenska. Vrací se  

k nám opět po 3 letech, nyní již jako stálice Česko-Slovenské hudební scény. Chlapci 

mají za sebou již celou řadů úspěchů, mimo jiné společné tour s Iné kafe, Horkýže 

slíže, Rybičky 48. V roce 2012 se představili jako support na bratislavském koncertě 

kapely Billy talent. Na svém kontě mají také celou řadu úspěšných klipů, jejich singl 

Nad Prahou má na youtube již přes 2 miliony shlédnutí…V rámci svého aktuálního 

turné zavítají Zoči voči například na Benátskou noc, slavkovský Topfest  

a samozřejmě na náš Křenovské bigbít. 
 

Stonefree Czech experince –Jimi Hendrix rev. 

(USA/CZ) = TIP BIGBÍTU 
dani-robinson.com 

 Tento zajímavý projekt má na svědomí charismatický kytarista, zpěvák  

a skladatel Dani Robinson, původem z USA. Dani – rodák z Detroitu byl ve svém 

profesním růstu ovlivněn hudebníky jako Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck, Pete 

Townsend, Buddy Guy, Bily Cox, Miles Davis atd. Při jeho současných vystoupeních 

v České republice již několikrát spojil síly s naším skvělým blues rockovým 

kytaristou Lubošem Andrštem. V našich krajích jsme ho naposledy mohli shlédnout 

v rámci zimního Večeru legend v brněnském Semilasse. Je mi potěšením přivítat 

tohoto skvělého kytaristu s jeho autentickou show ala Jimi Hendrix na letošním 

Bigbítu. 

 
www.kadve.eu  

 Po roční pauze se k nám opět vrací, křenovskému publiku dobře známá, dívčí 

rocková kapela K2. Proto pouze pro připomenutí uvádím stručné představení 

Kádvojek. Klára, Míša a Monika spolu koncertují více než 10 let a na svém kontě 

mají už tři alba, a to s vlastními českými i anglickými písničkami. Za dobu své 

existence odehrály více jak 1000 koncertů v České republice i zahraničí, především  

http://dani-robinson.com/
http://www.kadve.eu/
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v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku i Bulharsku. Vystupují jak v klubech, na 

divokých večírcích, tak na městských slavnostech a letních festivalech (Rock For 

People, Sázavafest, Masters of Rock a mnoho dalších). Dívčí parta K2 se úspěšně 

zúčastnila i mnoha hudebních soutěží (Emergenza, EvropaHit, Naděje Beatu…). 

 

 

www.aliatempora.com 

 Brněnská modern (unicorn) metalová kapela Alia Tempora již ve svém žánru 

patří mezi českou špičku, a to zejména díky své energické show, vysokému důrazu na 

moderní image a šarmu frontmanky Markéty Morávkové, která si nekompromisně 

získává srdce fanoušků po celém světě. 

      Můžete se těšit na hudební vlnu ve stylu Delain nebo Amaranthe, místy 

ovlivněnou popovými prvky. 

      Kapela se na scéně pohybuje od roku 2012 a na konci roku 2015 vydala debutové 

album Digital Cube, na němž částečně spolupracoval i kytarista výše zmíněných 

Delain, Timo Somers. Již s tímto svým debutem sdílela kapela pódium se jmény jako 

XANDRIA, SERENITY a další. 

 

 

 

 

 

www.rockmood.cz 

V čele této revivalové kapely stojí charismatický zpěvák a front-man, dále filmový 

herec a producent, a rovněž náš spoluobčan Michael Beran. Rockmood završí 

program letošního bigbítu songy známých interpretů (Deep Purple, Rolling Stones, 

Cream, AC/DC, ZZ-Top atd.), které patří k základním pilířům světové rockové 

scény. V jejich podání se můžete těšit na hity jako: Smoke On The Water, Brown 

Sugar, Crossroads, Sweet Home Alabama, Born To Be Wild, Sharp Dressed Man a 

další. Na tuto kapelu se moc těším a určitě se vyplatí zůstat až do konce. 

 

 
 

  

 

 Jako „otvírák“ celé akce se nám představí kapela s typicky rockovým názvem 

NARRUBI. NARRUBI: sami se charakterizují jako brněnsko–mostecká rocková 

kapela, která Vám na svém prvním vystoupení na Křenovským bigbítu představí 

vlastní česky zpívané písně. 

http://www.acdc-bonscott.com/
https://www.facebook.com/AliaTemporaOfficial/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
http://www.rockmood.cz/
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Věřím, že i letošní program se Vám bude líbit, a že si Bigbít 2017 skvěle užijete  
 

Na Vaši návštěvu se těší pořadatel SK KŘENOVICE 

      ………………… prostě bigbít………… 
 

 

 

Inzerce 
 

 

Půjčovna chladícího zařízení, grilů, prodej nápojů 
 

Půjčujeme: 
 

- moderní chladící zařízení s kompresorem značky Lindr včetně 

narážecích hlav a potřebných hadic 

- grily na selata a menší grily na steaky 

- lavice a stoly – pivní sety 

- další potřeby na Vaši párty 

Prodáváme: 
 

- sudové pivo a nápoje různých značek 

 

Za příplatek Vám vše přivezeme a zkompletujeme 

 

Kontakt: 

Radim Bartošek 

777 87 91 61 

info@pivokegrilu.cz 

Vážany nad Litavou 83 
 

Více na www.pivokegrilu.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sháním byt v dobrém stavu – Křenovice, Slavkov u Brna, Újezd u Brna,  

Šlapanice a okolí. Tel. 728 901 841 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hledám slečnu/paní na hlídání 1-2x týdně po MŠ, 90 Kč/h.777 294 658 
 

http://www.pivokegrilu.cz/
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Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení do 30 km od Brna. 

S opravami počítám. Tel.: 739 883 118 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PNEUSERVIS, prodej pneumatik 

Čištění interiérů automobilů 

Plnění a desinfekce autoklimatizací 

Výměna čelních skel 

Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů 

Martin Brázda 
Brněnská 304, 683 52 Křenovice 

Tel: 601 666 659, www.bkservice.cz 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nabízíme k prodeji byt 3+1, 67 m
2
 s balkonem ve Slavkově u Brna, 

Komenského náměstí v těsné blízkosti zámeckého parku.  

Volejte 776 097 097 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nabízím shrabání a odvoz posekané trávy zdarma. 777 909 699 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          
Ochutnejte gruzínská vína a brandy! 

Navštivte náš nově otevřený e-shop www.kolchida.cz 
 

Pro místní možnost vyzvednutí skladového zboží v den objednání i ve 

večerních hodinách. Stačí zadat vzkaz v objednávce. 

Na Dolinách 713, 683 52 Křenovice 
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