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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJI  

ZA SEBE, ÚŘAD I CELÉ ZASTUPITELSTVO.

 MARTIN ŽÁK, STAROSTA

Vážení a milí, rychlými krůčky se přibližujeme k období, na které se 
těší úplně všichni a to hlavně děti. V Kníničkách tohle období repre-
zentuje kulturní akce, která svým rozsahem přesahuje území Kníniček, 
a jejíchž komplexnost programu nemá v širokém okolí obdoby. 
Letošní rok jsem byl pověřen napsáním článku o Kníničském adven-
tu já, tedy jeden z organizátorů akce. Dlouho jsem zvažoval, zda je 
skutečně na místě, aby článek o kulturní akci psal jeden z  těch, 
kteří jí vnímají úplně jinak než běžní návštěvníci, a to ať už jen z toho 
důvodu, že zatímco většina věci, které se nepodaří, zůstane pro oko 
diváka skryto, organizátoři je vždy vidí a trápí je. Anebo jen proto, 
že z celodenního programu nevidíme a neslyšíme žádného vystu-
pujícího, protože celý den pracujeme v zákulisí a snažíme se, aby 
vše fungovalo tak, jak má. Nakonec jsem se rozhodl, že se pokusím 
takový článek napsat a to proto, abych měl možnost poděkovat  
a vyzdvihnout práci všech, kteří se na akci podíleli a zároveň proto, 
abych návštěvníkům malinko přiblížil, jak se akce připravuje a jak 
vypadá jiným pohledem než pohledem diváka.
Pro nás „organizátory“ kníničského adventu samotné konání akce 
znamená vyvrcholení náročných příprav a čekání na výsledek našeho 

celoročního snažení. Přípravy každého ročníku začínají vždy již týden 
po ukončení minulého ročníku, kdy se sejdeme s Lenkou Ištvanovou, 
Mirkou Keprtovou a Alešem Chrastilem a vyhodnocujeme chyby, 
které se nám nepodařilo zachytit na samotné akci a řekneme si nové 
nápady na další ročník. V letošním roce tak vznikl nápad s mincemi  
a raznicí, kterými jsme chtěli zabezpečit, aby mikulášský balíček do-
staly všechny děti. Také se hned domlouváme na datu uspořádání  
a programu příštího ročníku. Zároveň s tím řešíme, který účinkující 
nám nejlépe zapadá do konceptu programu. V letošním roce se nám 
podařilo získat jako hlavní hvězdy kamarády Voxela s Pokáčem, kteří 
díky včasné rezervaci a našim známostem zahráli za poloviční cenu 
než je běžné. Tito šikovní a neskutečně skromní mladíci ukázali  
i v Kníničkách za mrazivého počasí, proč mají jejich vystoupení tako-
vé ohlasy a jejich klipy mají na YouTube několik milionů shlédnutí. 
Jejich účinkování pak bylo bezprostředně propojeno s účinkováním 
Kníničských čertů, kteří si „trošičku“ upravili klip Voxela s  názvem 
„V naší ulici“ a natočili jeho obdobu s pekelnými kulisami zasazenými 
do břehu Kníničské přehrady. Tento klip se nám podařilo natočit díky 
dvěma prima hercům a to Radkovi Bohatci alias „Luciferovi“ a paní 

KNÍNIČSKÝ ADVENT 2018
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Lence Roberts, která dokázala naše myšlenky 
přetvořit v  použitelné přetextování klipu. 
Takřka profesionální zázemí v chladném dni 
zabezpečil Aleš Chrastil ať už svým caterin-
gem jako pro hvězdy, ozvučením, ale i osa-
zením teplometu, aby se čerti mohli ohřívat 
nejen u ohňů rozdělaných v  kotli a obrov-
ských hrncích. Většinu použitých kostýmů 
spíchly zcela nezištně Lenka Ištvanová s Evou 
Bártovou, za což jim patří od všech čertů 
velký dík. Natáčení samotné probíhalo vý-
borně, čerti v  čele s  Luciferem si připadali  
jako celebrity a náležitě si to užili, ovšem po 
třech hodinách neustálého opakování jsme 
museli dát za pravdu všem profi hercům,  
že natáčení je velmi náročné. Někteří čerti 
začali před koncem natáčení vyhrožovat  
odchodem z  důvodu totálního vyčerpání,  
což se týkalo hlavně plivačů ohně v podání 
Peti Krejčího, Honzy Keprta a Lukáše Ba- 
dina, kteří už byli úplně vyplivaní. Nakonec 
se však překonali a výsledný videoklip, který 
v  premiéře zazněl na pódiu Kníničského  
adventu stál za to a přispěl tak k ještě většímu 
zážitku z průvodu Kníničských čertů. 
Ale abych se ještě vrátil k  samotným přípravám, schůzky hlavních 
organizátorů akce probíhají vždy min. 1 x měsíčně s tím, že s blížícím 
se datem konání adventu se zvyšuje četnost schůzek. Na těchto 
schůzkách si vždy rozdáme úkoly a do další schůzky se je snažíme 
splnit. Takovýchto úkolů jsou řádově stovky od těch jednoduše řeši-
telných, jako např. zajištění dostatečného počtu stanů či nákupu 
občerstvení až po ty složitější, jako např. vyřešení problému s „pada-
jící“ elektřinou, který letos naprosto s přehledem zvládl tým ve slože-
ní Radek Kalous a Jiří Žák, za což jim oběma patří taktéž poděkování. 
Radek Kalous se ostatně zapojil do celého adventního dne jako výbor- 
ný organizátor, který pomáhal od brzkého rána do poslední chvíle. 
V samotný den adventu začínáme v pět hodin ráno v poměrně malém 
počtu (čerti asi neradi vstávají) stavěním pódia a všech stanů tak, aby 
v devět hodin ráno bylo vše nachystáno. Naštěstí s přibývajícím časem 
přibývá i počet čertů ospalců, kteří přidávají ruce k dílu. Letošní ročník 
byl okořeněný čerstvou sněhovou nadílkou, která sice nádherně 
dokreslovala kulisu adventního dne, ale nám organizátorům trošič- 
ku zkomplikovala život, a to ať už jen tím, že se náš hlavní logistik, 
Michal Smejkal, musel rozdvojit a jako údržbář MČ Brno-Kníničky 

odmetal sníh z  chodníků a jako pořadatel 
akce přepravoval z Vysočiny dvě nepostrada-
telné roztomilé ovečky do betléma, které 
dělaly radost celý sváteční den nejen dětem.  
Samotný Kníničský advent začíná vždy ad-
ventními dílnami pro děti, které kompletně 
připravuje Lenka Ištvanová. V letošním roce 
si děti mohly vyrobit za opravdu symbo- 
lickou padesátikorunu 10 nádherných vý-
robků s  vánoční tématikou. Lenka má můj 
obdiv za to, že dokáže dílny bravurně zor-
ganizovat, vymyslí a připraví neskutečné 
výrobky a ještě ke všemu vánočně „načančá“ 
tělocvičnu, což pro většinu z vás, kteří tyto 
prostory znáte, musíte smeknout společně 
se mnou, neboť to je přímo úkol pekelný. 
Velké poděkování patří celé její rodině, kte-
rá v kompletním složení pomáhá na adven-
tu a ještě ke všemu toleruje, že pekelníci 
promění jejich domek na dva měsíce ve 
sklad všeho možného potřebného k uspo-
řádání adventu. Obdiv ji taktéž patří za to, 
že dokáže nadchnout dalších 30 lidí z Kní- 
niček, kteří ji s  dílničkami pomáhají bez  
toho, aniž by za to požadovali jakoukoliv 

odměnu. Kdybych byl býval Kníničským občanem, byl bych pyšný 
na to, jaké mám spoluobčany. 
Program adventu pokračoval řezbářskou show v  podání skromné- 
ho, klidného a milého patriota z Hanušovic v Jeseníkách, pana Jaro-
slava Pecháčka, který když roztočí nabroušený řetěz motorové pily, 
vznikne z  jakéhokoliv kusu dřeva nádherná socha. V  letošním roce 
nám rozšířil Kníničský betlém o dvě sochy a to o sochu jednoho  
z  králů, Baltazara, a o sochu kravičky, která zahřívá svým dechem 
Ježíška. V současné době tak Kníničský betlém čítá 6 soch a dle mého 
názoru patří díky citlivému přístupu pana Pecháčka, k jedněm z nej-
hezčích betlémům, které je možné vidět. V  letošním roce nám pan 
Pecháček dopřál ještě jednu podívanou, a to na pyrotechnickou 
řezbářskou show, při které dokázal vytvořit během 15 minut za do-
provodu šlehajících ohňů ze špalku dřeva plastiku lidského obličeje.
Tradicí se stalo zahájení Kníničského adventu pásmem písniček dětí 
z naší Mateřské školy Studánka, které letos řídilo několik dirigen- 
tek v podání paní učitelek a paní ředitelky. Tímto jim vzdávám hold  
a děkuji jim nejen za zpestření programu, ale i za poskytnuté prosto-
ry kuchyně pro přípravu nápojů, které návštěvníky zahřívaly celý den. 
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Vyvrcholením letošního adventu byl opět průvod čertů s atmosféru 
podtrhujícími vozy, velkou tlupou čertů, všudypřítomným pachem 
síry a spoustou sálajících ohňů. Tento průvod vypadá úžasně, ale  
pro nás čerty je velmi nebezpečný, což dokazuje jeden z nás, který 
musel být hasiči uhašen. Na výzdobě vozů jsme začali pracovat  
již někdy v září a i tady bych chtěl vyzvednout hlavně Aleše Chrastila  
a Petra Chrastila, kteří ukousli největší porci práce na vozech. A to 
nemluvím o vlastních finančních prostředcích, které Aleš Chrastil  
investoval do technického zabezpečení Kníničského adventu. Tímto 
jim oběma a celým jejich rodinám patří velké poděkování. 
Letošní advent vyšperkoval Lucifer s velkým L v podání Radka Bohat-
ce, který pro děti rozehrál neskutečnou show. Naštěstí v  pravou 
chvíli zasáhl Mikuláš s  početnou družinou andílků, kteří Lucifera 
malinko uzemnili a ten musel nevěřícně sledovat, jak děti dostávají 
od andílků dárky. S Radkem Bohatcem se mohli návštěvníci Knínič-
ského adventu vidět i při odpolední pohádce, ve které si zahrál po 
boku paní Lenky Roberts. Oběma těmto hercům patří ocenění za 
skutečně skromnou a velkorysou povahu a velké poděkování za  
pomoc s  tvorbou scénáře, monologů Lucifera a dialogů Lucifera  
s Mikulášem. Moc se těším na další spolupráci s těmito herci.
Po čertech se začala pomalu zhasínat světla pódia, což znamená pro 
nás čerty jasný signál, že začíná „velmi oblíbený“ dvoudenní uklízecí 
maraton.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s celou akcí pomáhali,  
a jejichž jména se v  tomto článku neobjevila. Jedno je ale jasné,  
každý rok se do organizace adventu zapojuje víc a víc lidí. V letošním 
roce se na přípravě a průběhu adventu podílela takřka stovka lidí 
z Kníniček a pokud se k tomu přičtou rodinní příslušníci těchto lidí, 
dotýká se organizace adventu skoro většiny obyvatel Kníniček.  
Takže pokud poděkuji všem obyvatelům Kníniček neudělám chybu.
Taktéž bych chtěl poděkovat oficiálním pořadatelům Kníničského 
adventu, kterými jsou spolek Kníničští čerti z.s. a městská část Brno-
-Kníničky, a samozřejmě také sponzorům akce, a to společnosti  
Reko a.s., společnosti Holek Production s.r.o., společnosti Maximus 
Resort, a.s. a statutárnímu městu Brnu.
V neposlední řadě bych chtěl velmi poděkovat všem rodičům a hlav-
ně dětem za účast na letošním ročníku Kníničského adventu, protože 
jejich spokojené tváře jsou hnacím motorem pro nás všechny, kteří 
právě začínáme připravovat Kníničský advent 2019.

KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ SVÁTKY PŘEJE 
ZA VŠECHNY ORGANIZÁTORY  

Lukáš Bezděk

A když už jsme u těch nápojů, kdože to každoročně stojí za pultíkem 
a vyrábí vyhlášený svařák? Je to Mirka Keprtová s manželem, které 
tak jako spousta jiných kulturních akcí, přirostl advent k srdci a do 
jeho organizace zapojila celou svou rodinu. Tímto bych chtěl Mirce 
s celou její rodinou velmi poděkovat za její obětavost a nadšení do 
čehokoli, co přinese lidem potěšení.
A když už děkuji celé rodině Mirky Keprtové, připojil bych ještě další 
dvě rodiny, které se zapojily kompletně celé do organizace adven- 
tu a neskutečně nám se vším pomáhají. Jednou z těchto rodin jsou 
Juránkovi (Luboš čert, Pavlína čertice, Tomášek malý čert, Vojta černá 
duše) a druhou rodinou jsou Velechovští (Michal čert, Radka občas- 
ná čertice, Míša a Nelča andělé). Moc si vážím všech členů těchto  
rodin, protože jsou neskutečně pracovití a kníničský advent opouš-
tějí jako jedni z posledních po celkovém úklidu.
Ještě bych rád vyzdvihnul nejkrásnější stánek a to nejen svou výzdo-
bou, ale i osazenstvem. V tomto stánku si děti mohli vyrazit pamětní 
minci s Luciferem a zakoupit minci pro výměnu za balíček od Miku-
láše. Celý mrazivý den stály na místě éterická čertice Eva Bártová  
a nádherný prosluněný andílek Hanka Zezulová a dělaly dětem ra- 
dost. Patří jim velká poklona za výdrž a velké poděkování za pomoc.
Každoročním vystupujícím a skvělým pomocníkem je vždy výborně 
naladěná a optimistická Janča Tesařová, která kdekoliv se objeví se 
svým čtyřnohým mazlíčkem Jessie nechá ostatní zapomenout na 
všechny starosti, které měli. Tentokrát to zase dokázala v rámci svého 
canisterapeutického vystoupení s dětmi, kterým postupně vyčarová-
vala úsměvy na jejich rtech.
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PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY  
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že posledním  
úředním dnem roku 2018 bude středa 19. 12. 2018.

• • •
V období od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019 bude úřad uzavřen.  

• • •
Prvním úředním dnem roku 2019 bude pondělí 7. 1. 2019.

• • •
Přejeme klidné prožití vánočních svátků

Ing. Lukáš Bezděk, tajemník ÚMČ Brno-Kníničky

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é  K n í n i č e k , 
v á ž e n í  s o u s e d é

za MČ Brno Kníničky  
si Vás dovolujeme pozvat na 

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM  
A PŘIVÍTÁNÍ ROKU NOVÉHO, 

které se uskuteční

31. 12. 2018 v 18.00 h
Na parkovišti před  

Cukrárnou  
Anička

Jste srdečně zváni.  
Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.

  Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno Kníničky

Prosíme ty z Vás, kteří zde parkují svá vozidla,  
aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. 

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
blíží se konec roku a s ním spojené Vánoce. Předchází jim doba 
adventní, kterou mohou lidé využít ke zklidnění po celoročním 
shonu a k zamyšlení se nad uplynulým rokem. Vytváří nám prostor, 
co bychom ještě mohli vylepšit, a hlavně dokončit to, co jsme zača-
li a co z plánovaných úkolů a předsevzetí je ještě potřeba dodělat. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se podílí na chodu městské části 
zejména zastupitelům a pracovníkům úřadu. 
Dále děkuji pracovníkům naší školky a každému, 
kdo přispívá k veřejnému dění v naší městské části.

Přeji vám poklidný průběh předvánočních  
příprav, nákupů, pečení a obstarávání. 
Přeji vám také, abyste vánoční svátky 
prožili, pokud možno v rodinném kruhu 
obklopeni svými blízkými v pohodě 
a radosti, přeji vám mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v příštím kalendářním roce.

Martin Žák, starosta

P Ř Í J M Y

Sponzoři

Maximus resort a.s. bezplatné ubyto- 
vání učinkujících

Reko, a.s 10 000,00 Kč
Holek Production s.r.o. 10 000,00 Kč
Neinvestiční účelový transfer z rozpočtu 
statutárního města Brna 55 000,00 Kč

Prodej Příjmy z prodeje výrobků – čaj, dětský punč, svařené 
víno, medovina, dílničky, mikulášské balíčky 43 675,00 Kč

C E L K E M P Ř Í J M Y 118 675,00 Kč

V Ý DA J E

Potraviny
Občerstvení – účinkující – pan Žabčík 4 500,00 Kč
Občerstvení účinkujících – ostatní 3 584,00 Kč

Nápoje
Svařené víno 6 639,00 Kč
Punč + čaj 3 990,00 Kč
Medovina 3 279,00 Kč

Drobný 
materiál

Úklidové a čistící prostř., kelímky, lahve na medovinu 2 777,00 Kč
Pyrotechnika + ostatní mat. čertovská jízda 9 410,00 Kč
Vánoční výzdoba + ostatní mat. 6 667,00 Kč
Vánoční dílny 25 943,00 Kč

Věcné 
dary

Odměny pro účinkující 1 198,00 Kč
Dárky pro děti 34 947,00 Kč

Služby

Kopírování plakát 842,00 Kč
Kovářské vystoupení (DPP) 3 000,00 Kč
Řezbářská exhibice 14 520,00 Kč
Vystoupení Voxel a Pokáč 60 500,00 Kč
Foukání skleněných ozdob 7 260,00 Kč
Moderování – Jan Adámek 15 000,00 Kč
Videoprezentace 35 458,00 Kč
Podium a osvětlení 38 760,00 Kč
Dopravní značení 9 266,18 Kč
Socha čerta – reklamní poutač 18 150,00 Kč
Výroba dukátů (zůstávají na další akce) 19 500,00 Kč

C E L K E M V Ý DA J E 325 190,18 Kč

N Á K L A DY C E L K E M 206 515,18 Kč

PŘEDBĚŽNÉ VYÚČTOVÁNÍ AKCE 
KNÍNIČSKÝ ADVENT 2018   

Rádi bychom Vás požádali o zpětnou vazbu, proto Vás prosíme 
o zaslání případných připomínek a podnětů ke Kníničskému 
adventu na emailovou adresu advent@brno-kninicky.cz. 
Předem děkujeme.      
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Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začalo 
přijetím pravidelných usnesení, jako je 
schválení usnesení a zápis z minulého zase-
dání a programu právě probíhajícího zase- 
dání. Během zasedání byla dále přijata 
tato usnesení s kladným stanoviskem: 
3)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-

ky souhlasí s předloženým návrhem obec-
ně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna, v souladu s ustanovením čl. 77 odst. 
3 Statutu města Brna s  požadavkem na 
doplněním článku č. 8 bodu 3 – ohlašo- 
vací povinnost vzniká pro všechny zkolau-
dované objekty hromadné rekreace  
(stavby ubyt. zařízení) ihned po kolaudaci.

4)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky souhlasí s předloženým návrhem obec-
ně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to 
včetně Přílohy č. 9. bez připomínek.

5)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky schvaluje zpracovatele projektové do-
kumentace pro realizaci datové sítě při 

výměně NN vedení společnost Enlytech 
s.r.o. v částce 239.900,00 Kč + DPH. Za- 
stupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
pověřuje starostu přípravou a uzavřením 
smlouvy o dílo s touto společností s tím, 
že ve smlouvě bude uvedeno, že trasy 
v rámci územního rozhodnutí budou kon-
čit na hranici pozemků se soukromými 
subjekty, jednotlivé trasy a konkrétní bo- 
dy napojení na hranici každého pozemku 
budou projednány s  vlastníky jednotli-
vých pozemků a v  technologickém pro-
jektu bude zahrnuta rezerva chráničky pro 
případné dotažení přípojky do připojo- 
vaného objektu.

6)  Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 
schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 
v rozpočtu Městské části Brno-Kníničky na 
rok 2018 v objemu 78.000 Kč na straně vý- 
dajů a bere na vědomí informace o prove-
dených rozpočtových opatřeních v kom-
petenci starosty.

7)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky schvaluje účetní závěrku městské části 
BrnoKníničky za rok 2017 dle protokolu.

8)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-

ky schvaluje předložený Střednědobý 
výhled rozpočtu městské části Brno-Kní-
ničky na období 2020–2024.

9)  Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky souhlasí s připojeným návrhem dopisu 
primátorovi města (v kopii náměstkům 
primátora, řediteli KAM a vedoucímu 
OUPR MMB) a pověřuje starostu městské 
části Brno-Kníničky, aby přiložený dopis 
bezodkladně odeslal.

10) Zastupitelstvo městské části Brno-Knínič-
ky revokuje usnesení č. 9/33/2018 schvá-
leného na VII/33 zasedání ZMČ Brno- 
Kníničky konaného dne 4. 6. 2018 a nově 
pověřuje Lenku Ištvanovou zajištěním 
realizace investiční akce „Dočasný sklad  
u tělocvičny“ vč. nezbytných stavebních 
úprav v celkové finanční výši do 250.000 
Kč bez DPH s tím, že veškeré smluvní a fi-
nanční vypořádání vztahující se k  před-
mětné investiční akci budou podepsány 
starostou a kontrasignovány předsedky- 
ní finančního výboru. Zastupitelstvo MČ 
Brno-Kníničky již nebude v této věci pro-
vádět výběr dodavatelů a nebude schva-
lovat smlouvu s vybranými dodavateli.

PŘIJATÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY DNE 10. 9. 2018 

PŘIJATÁ USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY DNE 17. 11. 2018 

1)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky určuje 
ověřovateli zápisu Aleše Chrastila a Ing.
Josefa Stodůlku a zapisovatelem Ing. Lu-
káše Bezděka.

2)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje 
následující program ustavujícího zasedání.

3)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schválu-
je zvolení jednoho místostarosty. 

4)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v sou- 
ladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona  
o obcích určuje, že pro výkon funkce sta-
rosty městské části bude člen zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněn. 

5)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvalu-
je veřejný způsob volby starosty a místo-
starosty. 

6)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí sta-
rostou Bc. Martina Žáka.

7)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí mís-
tostarostkou Ing. Hanu Juránkovou.

8)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky zřizuje 
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 

9)  Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí 
předsedou finančního výboru Lenku Išt-
vanovou.

10) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí 
předsedou kontrolního výboru Miroslavu 
Keprtovou.

11) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí čle-
na finančního výboru Ing. Václava Hrnčíře.

12) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí  
člena finančního výboru Ing. Hanu Fojtíč- 
kovou.

13) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí  
členem kontrolního výboru Ing. Petra 
Juránka.

14) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí čle- 
nem kontrolního výboru Aleše Chrastila.

15) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v sou- 
ladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zá- 
kona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 1000 Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
usnesení a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil. 

16) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v soula-
du s ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví odměnu za vý- 
kon funkce místostarostky jako neuvol-
něného člena zastupitelstva obce ve výši 
10 000 Kč měsíčně. Odměna bude posky-
tována ode dne zvolení do funkce místo-
starosty. 

17) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v soula-
du s ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva  
ve výši 1 800 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce 
předsedy výboru.

18) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky stanoví 
odměnu za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva i členovi výboru, který není 
členem zastupitelstva ve výši 1500 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce člena výboru.

19) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v soula-
du s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, 
že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupi-
telstva obce sčítá, mimo místostarosty. 

 V případě nastoupení náhradníka na uvol-
něný mandát bude odměna náležet ode 
dne složení slibu. 

 V případě personální změny v obsazení 
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 
předsedy výboru, předsedy komise, čle- 
na výboru, člena komise) bude odměna 
náležet ode dne zvolení do této funkce. 

20) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schva- 
luje termín zasedání zastupitelstva na  
17. 12. 2018.
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Městská část Brno-Kníničky se zapojila do projektu „Česká Obec“. 
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém 
občané nejen městské části Brno-Kníničky získají rychlé a aktuální 
informace o událostech ve svém okolí, 
tj. nejen o své městské části, ale např.  
i o jiných městských částech, obcích 
městech, kde se právě nacházejí a tráví 
volný čas, kde mají svou chalupu, nebo 
jen o obci, která je zajímá. 

A k čemu aplikace občanům slouží?
Mobilní aplikace Česká Obec, kterou naše 
městská část využívá, je přímo propoje- 
na s radnicí, která vás tak může o dění ve 
vaší městské části informovat okamžitě. 
Aplikace navíc pracuje s  obrázky, videi, 
textem, externími odkazy, najdete tu dů-
ležité kontakty na MČ a zároveň aplikace 
pracuje i s  kalendářem ve vašem mobil- 
ním telefonu, takže si např. upoutávky na 
kulturní akce můžete do kalendáře přímo 
ukládat.

A jak je tedy možné začít mobilní apli-
kaci využívat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro 
chytré telefony (tablety) s operačním sys-
témem Android nebo iOS(iPhone). Zde je 
jednoduchý návod k jejímu stažení:

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
V MČ BRNO-KNÍNIČKY 

Počet volených členů zastupitelstva: 9. Voličů v seznamu: 820.
Vydaných obálek: 534. Volební účast 65,12 %.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

Pořadí 
zvolení Jméno a příjmení Věk Počet hlasů

Volební strana č. 1 – Společně pro Kníničky
1. Miroslava Keprtová 55 182
2. Lenka Ištvanová 46 163
3. Aleš Chrastil 39 158
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů ZA KNÍNIČKY
1. Bc. Martin Žák 36 267
2. Ing. Hana Fojtíčková 51 195
3. Ing. Josef Stodůlka 55 218
4. Petra Pumprlová, DiS. 23 209

Volební strana č. 3 – Pro Kníničky
1. Ing. Hana Juránková 53 118

Volební strana č. 4 – KDU-ČSL, ODS
1. Ing. Petr Juránek 45 95

• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App 
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,

• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se 
zobrazí, v pravém horním rohu najdete zna-
ménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté 
pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí  
na něj můžete jednoduše přidávat nebo 
odebírat obce, které chcete sledovat, dále  
je můžete řadit v závislosti na tom, která 
obec má být první nebo druhá tím, že danou 
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na 
„Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste 
si přidali, pokud je obec zapojená do pro-
jektu Česká Obec, zobrazí se dané příspěv-
ky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upo-
zorněním, že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po displeji 
vlevo či vpravo.

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což 
zabere minimální místo v paměti vašeho 
mobilního zařízení. Na nové události  
vás upozorní prostřednictvím notifikací 
(upozornění) a na váš požadavek si načte 
pouze vybraný příspěvek, který městská 
část zadá. Je tedy šetrná k  vaší baterii  
i mobilním datům.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ MČ TEĎ NOVĚ I VE VAŠEM MOBILNÍM 
TELEFONU – PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE „ČESKÁ OBEC“ 
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Rachot stoupající plošiny, tlumené hlasy přítomných stárků a nostal-
gická nálada. 13. října stárci Kníničské chasy již po patnácté pokáceli 
máju, která zdobila kníničské nebe od červencových hodů. Společně 
s pádem pětadvacetimetrové máji skončilo také období, po které  
vedl Kníničskou chasu hlavní stárek Vojtěch Janský a stárka Hana 
Zezulová. Ti tak uvolnili místo nově zvolenému páru, který povede 
chasu do hodů v roce 2019. Na hořkosladkou povinnost máju pokácet 
Kníničským pomohla zapomenout večerní zábava, na které zahrála  
Cimbálová muzika Kyničan z nedalekých Moravských Knínic. U muzi-

ky mohli přítomní zúročit své pěvecké i taneční dovednosti, které od 
loňska natrénovali. Na parketě tak dominovaly skočné, sedlácké, 
stráňanské, vrtěné nebo oblíbený verbuňk. Již tradiční součástí byla 
také dražba čerstvě pokácené máje, která jako každý rok vzbudila 
velké nadšení. Zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin. 
Nejen s kácením nám pomáhalo hodně členů chasy i lidí mimo ni. 
Všem, kdo nám při akcích v roce 2018 pomáhali, patří velké díky.  
Do nového roku všem přejeme hodně zdraví, pořádnou porci zábavy 
a máju snad ještě vyšší, než byla ta letošní.                  

Kníničská chasa

– linorytem, kdy si děti vyryli rydly obrázky do lina a ty jsme pak 
tiskli na papír v grafickém lisu. A musím říct, že nám vznikaly oprav-
dové grafiky. I dále máme pro děti nachystané další techniky pro 
vyzkoušení. Děti jsou moc šikovné a musím konstatovat, že nám 
rostou malí výtvarníci, keramici a rukodělci.
Takže hodláme dále pokračovat, rozvíjet již získané zručnosti a učit 
se další, které jsme ještě nedělaly, a postupně je předávat i dětem 
podle jejich věkových možností. 
U dospělých a starších dětí už máme zavedené stálé osazenstvo 
dílen, ale naše řady se stále rozšiřují. U mladších dětí ze školky je 
účast v  kroužcích vázána na navštěvování  naší školky, ale mnohé 
děti po postupu do školy dále naše kroužky navštěvují jako školáci.
Samozřejmě ve všech skupinách rády přivítáme nové tváře, které  
by se chtěly přidat, pokud to kapacita prostoru dovolí.
Po zhodnocení našeho prozatímního působení můžeme konstato- 
vat, že v Kníničkách bydlí spousta šikovných a kreativních žen, dívek  
a dětí a z našich dílen se stala velmi příjemná odpoledne a večery, 
na které se už dopředu těšíme.
Touto cestou děkujeme vám, naši milí radní, za vaši podporu této 
naší činnosti a přejeme vám všem, našim rukodělkám i všem obča-
nům Kníniček vše nejlepší, hodně úspěchů, radosti a šťastných chvil 
do nového roku 2019.
   Pořadatelky rukodělných dílen 

KÁCENÍ MÁJE

ZÁBAVNÁ A KVALITNÍ VÝUKA A DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. TEL. 736 448 457

INZERCE

Rukodělné dílny a kroužky pro děti a dospělé v Kníničkách, pořáda-
né MČ Kníničky, mají za sebou již šest let úspěšné tvořivé činnosti. 
Začaly jsme zkusmo v roce 2012 dvěma prvními lekcemi pro dospě-
lé, a jelikož jsme zjistily, že o tyto tvořivé večery je mezi občankami 
Kníniček zájem, pokračovaly jsme od roku 2013 pravidelnými cykly 
dospěláckých dílen s různorodou tématikou – zkoušely jsme různé 
výtvarné a rukodělné techniky a dnes můžeme konstatovat, že  
už těžko hledáme oblast, do které jsme při svém tvořivém snažení 
nezabrousily. 
Od roku 2014 jsme svoji činnost rozšířily i na dětské kroužky, které 
byly zpočátku koncipovány jako keramická tvorba, aby se děti učily 
zručnosti a podporovaly svou fantazii. V poslední době však na žá-
dost starších dětí i jejich rodičů rozšiřujeme i dětskou tvorbu na 
další výtvarné a rukodělné techniky. Dětem se to líbí, jsou spoko- 
jené, takže v  tomto trendu chceme pokračovat. Už jsme s  dětmi 
pletli z pediku v kombinaci s keramikou tácky a misky, nebo pedi-
kové postavičky do betlému a pro velikonoční výzdobu, dělali jsme 
vánoční aranž, smaltované šperky, výrobky z  mozaiky, odlévali  
jsme svíčky, tvořili plstěné postavičky z ovčího rouna, malovali jsme 
technikou Ebru na vodní hladině, vyráběli jsme šperky z barevných 
pet lahví, malovali jsme pastelem, savovali jsme trička, vyráběli 
ruční papír a v poslední době jsme se zabývali i grafickou technikou 

RUKODĚLNÉ DÍLNY A KROUŽKY V KNÍNIČKÁCH POKRAČUJÍ
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TŘI VÝROČÍ NAŠÍ VLASTI 
Vážení, milí občané, 14. října jsme se sešli ve dvou kníničských parcích, 
abychom si společně připomněli tři významná výročí – 100. výročí 
konce 1. světové války, 100. výročí založení samostatného Česko-
slovenského státu a 50. výročí počátku druhé okupace naší země. 
Úřad naší městské části věnoval parku U Památníku pamětní tabuli, 
která připomíná osudné události roku 1968. Tehdy zde zasadili 
Kníničtí lípu jako symbol nezlomné české státnosti a demokracie. 
Dnes je tento krásný strom dominantou celého parku a současně  
i připomínkou těžkých dob okupace naší země vojsky Varšavské 
smlouvy. Nechť je oslavou těch, kteří bojovali za návrat demokracie. 
Po odhalení pamětní tabule jsme tak jako naši předkové utvořili 
průvod směřující k parku U Lva, abychom stejně jako oni uctili pa-
mátku 16 padlých kníničských občanů v 1. světové válce. Děti z naší 
mateřské školky u lva zazpívaly a zarecitovaly, paní učitelka Jana 
Smutná přečetla jejich milá dětská blahopřání naší zemi. Po tomto 
krásném vystoupení nám 9 rakouských vojáků monarchie a 5 legio- 

nářů předvedlo parádní pochod parkem – skutečný parademarš. 
Promluvili o průběhu války a významu legionářů, o svých uniformách 
a zbraních. O stejnokroji a roli skautů v začátcích nově zrozené re-
publiky promluvil rover brněnských vodních skautů, Jiří Procházka.
Připomněli jsme si dopad války na naši obec a minutou ticha 
jsme vyjádřili úctu našim padlým. Vojáci připojili čestnou  
salvu z dnes již historických zbraní, pušek a děla. 
Na paměť našeho setkání jsme společně zasadili lípu. K jejím koře-
nům byla vložena časová kapsle s pamětním listem občanů Kníni- 
ček a lípa byla svěřena do péče pana Lubomíra Strážnického. 
Slavností nás provázel moderátor Honza Adámek, zúčastnil se Klub 
vojenské historie čs. pěšího pluku 43 Brno, Brněnský městský střelec- 
ký sbor, vodní skauti z Kníniček – Kormoráni a MŠ Studánka. Strom 
svobody požehnal pater Pavel Svoboda, projevy pronesli pan staros-
ta Žák, bývalý starosta Ing. Cibulka, tajemník úřadu Ing. Bezděk, za-
stupitelka paní Ištvanová, kronikářka Ing. Bubeníková a patron parku 
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U Lva, Lubomír Strážnický. Hymnu a Masarykovu oblíbenou píseň Ach 
synku, synku zazpívala členka Janáčkovy a Bruselské opery, profesor-
ka Anna Kratochvílová. V obou parcích i během průvodu nám hrálo 
a zpívalo Kníničské hudební trio se svými zpěvačkami. Slavnost ozvučil 
Aleš Chrastil, financoval ji úřad naší městské části a organizoval ji tým 
ve složení Lukáš Bezděk, Irena Bubeníková, Lenka Ištvanová a Lubomír 
Strážnický s podporou zaměstnanců ÚMČ a občanů Kníniček.

Atmosféru celé akce nejlépe přiblíží následující fotografie nebo 
Studio ČT24 v čase 15.45, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10101491767-studio-ct24/218411058071014 
Děkujeme všem místním a přespolním, kteří přišli a prožili tato 
významná výročí spolu s námi.  Společně, důstojně a radostně. 

Vaše kronikářka Irena Bubeníková

Při péči o pomník U Lva, o který se starám již několik let, mě napad-
lo uspořádat vzpomínkovou slavnost k uctění padlých hrdinů, na 
jejichž počest byl památník postaven. V letošním roce probíhaly  
po celé republice vzpomínkové akce při příležitosti 100 let od  
konce 1. světové války a též stého výročí založení Československé  
republiky. Vypracoval jsem scénář, jak by slavnost mohla vypadat  
a spojil se s přáteli a s nadšenci vojenských historických spolků.  
Tyto poznatky jsem předal paní Ireně Bubeníkově, paní Lence Ištva-
nové a panu Lukáši Bezděkovi, kteří zařídili vše ostatní. Datum  
této akce byl stanoven na 14. října. Mým přáním bylo, aby pomníku  
a nově vysazené lípě požehnal farář z Bystrce, pan Pavel Svoboda. 
S blížícím se termínem jsem zajistil vyvěšení a předání pozvánek  
na tuto událost všem starostům sousedních městských částí, a to 
Bystrce, Žebětína, Komína, Žabovřesk a Veverské Bítýšky. Dále jsem 

provedl výzdobu parku U Památníku a výzdobu parku U Lva včetně 
vyvěšeni vlajky zapůjčené paní ředitelkou MŠ Studánka z Kníniček.
Dále bylo potřeba zajistit vyhloubení jámy pro lípu. V tomto kame-
nitém terénu to nebylo jednoduché, proto mi vypomohl bagr ze 
stavby pana Hirta, kterému tímto patří velké poděkování. Po vyko-
pání bylo nutno jámu naplnit vodou. Příslušníci poříčního útvaru 
Hasičského záchranného sboru na požádání jámu zavodnili 4 m3 vody.
Myslím si, že se tato slavnost velmi podařila, počasí nám přálo a ná-
vštěvnost byla překvapivě vysoká. Poděkování patří všem, kdo se na 
této akci podíleli a to hlavně organizátorům akce, paní Lence Ištva-
nové, paní Ireně Bubeníkové a panu Lukáši Bezděkovi. Dále je potře-
ba vyzdvihnout všechny, kteří na akci účinkovali a kteří zcela nezištně 
přiložili ruce k dílu. Dík patří panu Aleši Chrastilovi, který celou akci 
ozvučil a městské části Brno-Kníničky, která akci financovala.

za pořádající Lubomír Strážnický 
 

…A JAK TO VŠE ZAČALO SLOVY PANA LUBOMÍRA STRÁŽNICKÉHO 
(PATRONA PARKU U LVA)
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Fotozdroj: Ing. Martin Pelánek

Dne 17. 11. 2018 uspořádala Městská část Brno-Kníničky ve spolu-
práci s oddílem TOM Rokytná 409 Brno ples ke 100. výročí založení 
republiky a 130 let od založení KČT. Ples zahájil pan prezident  
T. G. Masaryk spolu s Karlem Čapkem, Olgou Scheinpflugovou  
a Vojtou Náprstkem. Slavnostní přípitek proběhl po zaznění česko-
slovenské hymny a poté následovalo představení České nebe  
v podání dětí z našeho oddílu. 

K tanci a poslechu hrála skupina Svitavský bigband, dobovou atmo-
sfétu posílila také skupina Vocal Overdose The Original Brbershop 
Quartet. Panovala zde úžasná atmosféra, hosté pojali oblečení také 
dobově a tak to byla opravdu velmi slavnostní akce. 
Během večera byl pokřtěn oddílový kalendář, který mapoval půso-
bení našeho oddílu v městské části Brno-Kníničky. 
Dle reakcí návštěvníků mohu říci, že se ples velmi vydařil. 

KNÍNIČSKÝ PLES KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA 
A 130 LETŮM ZALOŽENÍ KČT

Jak jsem zmínila naše další cesta vedla k jezeru Loch Lomond. Je to 
největší jezero ve Skotsku. Cestou se stavujeme v infocentru v měs-
tečku Balloch. Je tam velmi vstřícná paní, která nám jednak poskyt-
la cenné informace, ale také nabídla dětem na ochutnávku místní 
karamelky. A tím spustila lavinu. Karamelky byly opravdu výborné, 
a tak je děti kupovaly i nadále po celou dobu našeho pobytu.
Pak už pokračujeme do kempu, kde máme zamluvené ubytování. 
Navzdory domluvě máme problém s příjezdnem autobusu po úzké 
silnici. Nakonec v kempu zůstáváme pouze my a věci ale autobus musí 
parkovat šest kilometrů od našeho kempu. Toto nám trochu kříží 
plány, a proto jsme se rozhodli, že zde budeme pouze jednu noc  
a dál pokračujeme do jiného kempu. Ovšem vyvstává nám problém, 
jak dostat naše věci, kterých není málo: stany, batohy, jídlo, vařiče do 

autobusu. Druhý den ráno se snažíme domluvit s obsluhou v kempu. 
Marně. Ale všude se najdou dobří lidé, a to i ve Skotsku. A tak nám 
jeden manželský pár nabídl, že nám věci odveze. Do osobního auta 
jsme dali, co se tam vešlo. Zbylé batohy jsme si rozebrali a vyrazili 
podél břehu jezera za naším autobusem.
Po šťastném shledání, pokračujeme do krásného historického  
městěčka Luss. Odtud vyrážíme na plavbu po jezeře Loch Lomond.  
Je zde pár ostrovů, většinou soukromých a na jednom dokonce žijí 
klokani. Jsme zvědaví, jestli nějakého nezahlédneme. Klokany se 
nám vidět nepodařilo ale za to jsme měli štěstí a viděli jsme orlovce. 
Ke konci plavby jsme byli ještě svědky záchranné akce, když záchra-
náři vytahovali dívku, která nezvládla jízdu na kajaku. Po plavbě si 
procházíme městečko Luss. A jedeme do nového kempu. Zde jsou 

EXPEDICE SKOTSKO – TOM ROKYTNÁ 409 BRNO  2. část 
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připraveni a pak máme za cíl mořské akvá-
rium. Nejdřív ale vyrážíme zdolat místní 
horu Conic hill. Jdu se pro jistotu přeptat, 
jak dlouho nám cesta nahoru a dolů bude 
trvat. Pán mně odpovídá, že když poběží- 
me, tak asi něco přes hodinu. Divím se, proč 
bychom to měli běžet? A pak mně došlo, že 
máme všichni na hlavě naše čepice z olym-
pijského parku, kde je napsáno „outdoor 
running“. Tak jsem pánovi vysvětlila, že roz-
hodně nepoběžíme. Nicméně měl pravdu,  
i bez běhu jsme to šli přes hodinu. Cesou se 
pásly ovce a nahoře tak foukalo, že ti nej-
menší byli rádi, že je to neodfouklo. Ale 
výhledy na jezero stály za tu námahu. 
Odpoledne pak jdeme do slíbeného akvária 
v městečku Baloch. Akvárium je menší ale 
pěkné, zvlášť vydry se dětem líbily. Poté už 
jedeme do kempu na večeři. A zítra vyrážíme 
na ostrov Mull, hlavní cíl naší cesty!

Pokračování příště.

lidé vstřícnější a hlavně! Může tam parkovat 
náš obrovský autobus. Po večeři vyrážíme 
ještě na další vycházku po břehu jezera. 
Stmívá se, cestu lemují kamenné zídky, tak 
jak je to v Anglii běžné, nad hlavami se vám 
sklání staré duby a nikde není ani živáčka. 
Úžasná atmosféra!
Další den nás dostihl déšť. Ale nám to nevadí, 
jednak jsme na tuto variantu velmi dobře 
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Na tiskové konferenci vystoupí:
Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a.s.
Jan Seitl, provozní ředitel DPMB, a.s.

Témata:
• změny v jízdních řádech od 9. prosince 2018
• strojní a stavební investice DPMB pro rok 2019
• vánoční provoz MHD
• vánoční akce pro veřejnost – Mikulášská a Betlémská tramvaj

Změny v jízdních řádech od 9. prosince 2018
Systém městské hromadné dopravy lze považovat za stabilizovaný 
a pro rok 2019 DPMB neplánuje žádné zásadní změny. Linkové ve- 
dení je aktuálně výrazně ovlivněno dlouhodobými výlukami na 
tramvajových tratích, které souvisí s rozsáhlými investičními akcemi 
na městské infrastruktuře:

• do Masarykovy čtvrti (předpoklad ukončení v 1. polovině roku 2019),
• na Starou osadu (předpoklad ukončení v závěru roku 2019),
• do Komárova (předpoklad ukončení ve 2. polovině roku 2020).

Výluka v uzlu Brno – hlavní nádraží
V rámci zajištění náhradní dopravy za železniční dopravu na území 
města Brna DPMB přijal rozsáhlá opatření v podobě zavedení do-
časných linek:
P6    Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží, 
E63  Hlavní nádraží – Chrlice, nádraží,
E77  Hlavní nádraží – Slatina, nádraží.

Současně bude upravena trasa linky 61 od zastávky Soukenická 
obousměrně přes Hlavní nádraží a dále na Dolní nádraží. Linka bude 
v  úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží výrazně posílena a bude 
provozována v celodenním a celotýdenním režimu.

TISKOVÁ KONFERENCE DPMB, A.S.

kožené bundíř. Pár kilců před kocórovým 
kérem to na ňé přišlo. Tak nabral dráhu ze 
silnice na placku a lehl na řídítka a kalil 
k valdně. Tam hodil mašinu na stativ, ra-
dovanec, že to stihnul na pohodu. Pré si 
ještě metodicky sundal džanky i bundíř, 
položil je na hródu a ubóchnul, co bylo 
potřeba. Ale fela byla v tem, že už zoncna 
zahučela za bergle a gómal leda kulovku. 
Jak se totiž v tem hvozdu potmě motal jak 
nudla v bandasce, tak si tu hnědku vysadil 
přímo na ten bundíř a složený džanky...

Honza Hlaváček  
z knihy Trapasy v hantecu

Ilustrace: Libor Machata

listovat v čítance – sahat na ženské genitálie
fusec – fotbal
meldování tomboly – vyhlašování tomboly
mít blato na hřišti – být pokálen
chabrus na pajšl – střevní onemocnění
bauchec – břicho
nahodil kocórovi ňákó serpentýnu – vymlu-
vil se dívce
pigloval na domášov – pospíchal k domovu
těžký machbery – nedobytně zamčeno
čokoládové kaňon – být pokálen
špica fajruje do gébišu – příjemně hřeje do 
zadnice
vyvexlovat ňáký genetický informace – mít 
pohlavní styk
kalil k valdně – pospíchal k lesu
zoncna zahučela za bergle – slunce zapadlo 
za kopce
vysadit hnědku – vytlačit exkrement

JAK SME SE CAMRALI S HNĚDKÓ
Muzikanti só spešl sajtna. Vostatní béva- 
jó z  jejich hlášek často těžce na haluzi. 
Nejčastéší témata bévajó kocny. Gdo gde 
kerý listoval v  čítance, kerá kerýmu ka- 
mošovi nasadila na řepu parohovó válku 
a jestli je z borca rohatec s chmurkó, nebo 
vysmáté. Vysmáté je totiž ten, keré to vo 
sobě ještě negóme. 
Další téma bévá glgačka, fusec a sportov-
ní války obecně, vágny a mašiny a taky 
samo sebó muzika. To pak probíhá těžká 
natíračka těch, který zrovna s  váma fčil 
nehážó sicnu u ponku. 
Na jedný plesůvce sme takhle v čase vy-
hlašování tomboly s  borcama s  kapely 
votevřeli téma hnědka. Kdo kdy to keré 
z nás nevychytal a nahlásil blato na hřišti. 
Většinó to byla klasická válka, že sme byli 
chabrus na pajšl a ve štatlu nestihli nabrat 
včas traťůvku na retych a nebo byl ten 
retych zamachl a dotyčné pustil hnědku 
potupně před jeho zaryglovanéma futra-
ma. Naprosto špicovó storku mázl do pla-
cu kapelník, keré pré valil se svým kocó-
rem na raku na prygl. Tam na něho na-
stópily festovní tlaky v  bauchecu, tak 
nahodil kocórovi ňákó serpentýnu, a pi-
gloval na domášov. Už to bylo vo fous, 
hnědka pré volizovala trenažéry, když 
vrážel klíč do zámoša. Ale žádné radova-
nec se nekonal. V zámošovi byl klíč z dru-
hý strany. Tak zvonil, kopal do futer a leda 
kulovka. Těžký machlbery. Už chtěl nabrat 
dráhu vedle do palerma, když to v něm 
zabublalo a proběhl čokoládové kaňon. 
Teď už to všecko bylo egál. Tak pré v klíd-

ku nahodil i s  hnědkó v  hóznách sicnu na 
schody a jen gómal, jak ten bahenní zábal 
špica fajruje do gébišu. Za chvílu se ve futrech 
vobjevila jeho mutra a nahlásila, že nebyla 
štond vodmachlovat, páč si zrovna po čase 
s  fotrem museli vyvexlovat ňáký genetický 
informace. On jí pré jen mázl dotazník, jestli 
radši pere, nebo zašívá. To proto, že by tu 
hnědku taky eventuálně mohla vystříhnót.
Ovšem névětší véška fekálních storek se uká-
zal bét kapelníkův brácha. Ten pré jednó 
hrnul na scuka s kocórem na mašině, vohák-
lé, navoněné, novodurový džanky a betelné 
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Nízkopodlažní linka 1
Na všech spojích tramvajové linky 1 budou jezdit velkokapacitní 
soupravy Vario, které jsou nízkopodlažní. Tento fakt znamená lepší 
komfort pro cestující, zejména pro handicapované nebo maminky 
s malými dětmi.
Další změny v  provozu MHD se odehrají v  průběhu 1. pololetí,  
mj. v závislosti na ukončování dlouhodobých výluk. Bude se jednat 
například o:
• rozšíření obsluhy ulice Renčovy úpravou trasy minibusové linky 65 
mezi Řečkovicemia Medlánkami, 
• zavedení expresního spojení mezi Novým Lískovcem a Mendlovým 
náměstím,
• zřízení nových zastávek (v Komíně pro obsluhu sportovního areálu, 
v Bystrci pro obsluhu obytného souboru Panorama).

INVESTICE DPMB V ROCE 2019
Strojní investice
Na úspěšný program rekonstrukce a modernizace tramvají původ-
ních typů T3 a K2 na modernizované tramvaje typu Vario LF a Vario 
LF2, realizovaný v letech 2006–2018 (modernizace celkem 64 kusů 
tramvajových vozidel), navazuje projekt Tramvaj pro Brno. Jedná 
se o dodávku komponentů a následnou kompletaci nových střed- 
ně kapacitních tramvají v ústředních dílnách DPMB. Dokončení 
prvních dvou kusů tramvají je v plánu na konci roku 2019. 
Na pilotní projekt nákupu deseti parciálních trolejbusů v roce 2018 
naváže nákup 25 kusů kloubových nízkopodlažních trolejbusů  
s  alternativním pohonem, který umožňuje jízdu bez trolejového 
vedení. Dodávka trolejbusů je plánována v návaznosti na výsledky 
veřejné soutěže v letech 2019–2020. Po jejich dodání bude možné 
vyřadit všechny vysokopodlažní trolejbusy, cestující se tak mohou 
těšit na 100% nízkopodlažní provoz trolejbusů v Brně.
V souladu se strategií obnovy vozidel MHD dopravní podnik pořídí 
také 20 kusů autobusů s délkou 12 metrů se vznětovým motorem. 
Tyto autobusy nahradí především autobusy CITELIS s emisní normou 
Euro 4, které jsou již na hranici životnosti. Patnáct kusů autobusů 
bude v  městském provedení a pět kusů autobusů v  příměstském 
provedení. Příměstské autobusy budou standardně nasazovány  
na linky vyjíždějící za hranice města Brna (např. 51, 303 a další).  
Tyto autobusy budou vybaveny bezpečnostními pásy a budou vy-
užitelné i pro zájezdovou dopravu.
Všechna vozidla MHD budou již standardně vybavována klimatiza-
cí interiérů vozů, a to v souladu s přijatou strategií v této oblasti ze 
strany DPMB. 

Stavební investice
V roce 2019 budou dobíhat do cíle stavby celoměstského charakte-
ru, zejména rekonstrukce ulice Údolní v úseku Úvoz – Náměstí Míru, 
dále stavba odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická s nava-
zující opravou zbylých tramvajových úseků v ulicích Cejl a Bubeníč-
kova.
Bude pokračovat stavba tramvajové tratě v ulici Plotní a snad bude 
také zahájena dlouho očekávaná stavba tramvajové tratě z Osové 
na Kampus.
DPMB opraví vlastními náklady tramvajovou trať linky číslo 8 v úse-
ku Ostravská – Novolíšeňská v návaznosti na loňskou úpravu této 
tratě v úseku Táborská – Ostravská. Opět s bezbariérovým řešením 
rekonstruovaných zastávek Bílá hora, Bělohorská, Líšeňská.
Z velkých nekolejových staveb bude v plném nasazení realizována 
stavba Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, včet-
ně měnírny Jírova, která by v roce 2019 měla být i ukončena, přes 
její poměrně velké charakteristické rozměry (délka 1600 metrů 

trolejbusové trati, 1200 metrů kabelovodu, měnírna TD a ED ve 
smyčce Jírova, úpravy komunikací a nástupišť atd.).
Jednou z nejvýznamnějších staveb však stále zůstává akce Pisárky 
– etapa II., dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání, 
která má trvat celých 26 měsíců.
Pro zlepšení image města Brna bude realizována také II. etapa stav-
by AN Benešova – Blok B, čekárna a komerční prostory, včetně 
kompletní rekonstrukce zpevněných ploch pod „skořepinou“ do 
začátku letní turistické sezóny.
DPMB se tak opět zařadí i v roce 2019 mezi leadery smart řešení měst-
ského dopravního prostoru, a to i v  souvislosti finálního doplnění 
všech tramvajových zastávek elektronickými informačními panely.

VÁNOČNÍ PROVOZ MHD
Na Štědrý den 24. prosince 2018 budou pro linky 1 až 84 platit cca 
do 15 hodin jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 16. hodině po- 
stupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky 
N89 až N99 se spojením v uzlu Hlavní nádraží v časech 17.00–17.30–
18.00–18.30–19.00–19.30–20.00–20.30–21.00–21.20–21.40–22.00–
22.20–22.40–23.00 hod. a dále v běžném nočním provozu až do 6.00 
hodin následujícího dne s doplněním spojení ve 2.30 a 3.30 hod.
Ve dnech 23., 25., 26., 29. a 30. prosince 2018 pojedou všechny 
linky podle jízdních řádů pro SOBOTY, bez nedělního večerního 
posílení provozu.

V pracovních dnech 27. a 28. prosince 2018 a ve středu 2. ledna 
2019 bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle jízdních řádů 
pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní  
autobusové školní spoje.

Na Silvestra 31. prosince 2018 budou pro linky 1 až 84 platit do  
20 hodin jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 20. hodině postupně 
ukončí provoz, dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 
se spojením v uzlu Hlavní nádraží v časech 21.00–21.20–21.40–22.00–
22.20–22.40–23.00 hodin a dále v běžném nočním provozu až do 6.00 
hodin následujícího dne s doplněním spojení ve 2.30 a 3.30 hod.

Na Nový rok 1. ledna 2019 bude doprava na linkách 1 až 84 vede-
na podle nedělních jízdních řádů.

VÁNOČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Již tradičně připravuje v období adventu Dopravní podnik města Brna 
akce pro veřejnost zaměřené na rodiny s dětmi. Výjimkou není ani le-
tošní rok, ve kterém opět pořádáme Mikulášskou a Betlémskou tramvaj.

Mikulášská tramvaj: Ve středu 5. prosince 2018 od 16 do 19 hodin 
na děti a jejich doprovod budou v historické tramvaji na Komenské-
ho náměstí čekat Mikuláš, čert a anděl. Za básničku, písničku nebo 
jen úsměv děti dostanou drobnou sladkou pozornost a najde se  
i něco pro dospělé na zahřátí. Zájemci sem můžou přijet mimo jiné 
i historickou tramvají z náměstí Svobody.

Betlémská tramvaj: Navštivte v  sobotu 22. prosince 2018 naši 
Betlémskou tramvaj a odneste si domů sváteční světlo, pro které se 
čeští skauti vypravili až do rakouského Lince. Ať už s  lucerničkou 
nebo se svíčkou, jste vítáni ve vyzdobené tramvaji, která zastaví na 
těchto místech:
10.00–11.00 hod. na ulici Nádražní (před budovou České pošty)
11.15–12.45 hod. na náměstí Svobody
13.00–14.00 hod. ve smyčce tramvají Mendlovo náměstí
14.30–16.00 hod. opět na náměstí Svobody

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a.s.
htomastikova@dpmb.cz, 603 587 015
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BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ DÁRKY

loňské návrhy od Petra Kvíčaly dosud za-
městnávají fantazii uživatelů, když se snaží 
dovtípit, který půdorys náměstí je ráno  

hřeje v dlaních. Loňské ztvárnění brněnských 
osobností ve frontách na grog od Venduly  

Chalánkové pro změnu ukázalo, že i při čekání v řadě 
můžete být legendární. Potvrzuje to i volba letošního 

výtvarníka – TIMA, který skrývá svou identitu právě i na 
jednom Vendulině hrnku. Přestože TIMOVA osobnost zůstá-

vá tajná, nám se podařilo s ním spojit a přesvědčit ho, ať se letoš-
ního úkolu zhostí právě on. Vytvořil 3 verze se zvířátky, která k nám 
promlouvají komiksovými bublinami. Jejich význam je tajuplný asi 
jako TIMO sám, ale fanoušci vykupují zásoby na skladě nebezpečně 
rychle. Chcete-li svérázný vánoční dárek z Brna, tak toto je to pravé. 
Ani tradičnější duše nepřijdou zkrátka. Studio Pixl-e, jež vytvořilo 
letošní vizuál Brněnských Vánoc navrhlo také výrazné nezaměnitel-
né brože inspirované krystalem a praktická zrcátka na přepudrová-
ní nosu. Vánočního ducha a úsměv na dětské tváři ihned vyvolá 
symbolická prskavka a podobně bude u dětí jistě fungovat i naše 
čokoláda. 

PRŮVODCI KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Letošní top brněnské dárky jsou jistě naši dva nejnovější průvodci. 
TO JE BRNO po sto letech 1918 – 2018 přináší reflexe vždy 9 součas-
ných osobností a kapacit z 6 oblastí lidské činnosti ve vztahu k jejich 
historickým protějškům. Publikace odkazuje na dva předchůdce 
z let 1928 a 1938, které usilovaly o to být obrazem tehdejší společ-
nosti a doby. Letošní 100. výročí založení Československa je více než 
vhodný okamžik k zastavení a ohlédnutí. Jaký je kulturní a intelek-
tuální stav soudobého Brna? Začtěte se do svědectví našich archi-
tektů, spisovatelů, kavárníků, vědců, podnikatelů a umělců.
Frčíme Brnem s  podtitulem Procházky Brnem první republiky pro 
holky a kluky je ten pravý dárek pro rodiče s dětmi. Vaše drobotina 
se dozví o prvorepublikové zlaté éře funkcionalistického Brna a vy si 
můžete trochu oddechnout a pokochat se pohledem na ně, až budou 
v tichosti zabraní do vystřihování a vybarvování interaktivních příloh. 
Publikace s ilustracemi od výtvarníků spjatých s Brnem je přesně ten 
druh knihy, která se stává úplnou až po kreativním zásahu jejích 
čtenářů. Čím víc času nad ní s dětmi strávíte, tím krásnější bude. Oba 
průvodce napsal historik Michal Konečný, ve druhém případě společ-
ně s Barborou Strakovou, která do ní doplnila i ilustrace stejně jako 
Vendula Chalánková, Pavel Matyska, Jan Šrámek a Veronika Vlková.

JANÁČKOVSKÉ KOLEKCE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Milovníci hudby jistě právě prožívají festival Janáček Brno a přitom 
možná ani netuší, že máme v  nabídce hned dvě dárkové kolekce 
s  naším nejslavnějším hudebním skladatelem. První od Barbary 
Zemčík pracuje s  motivem nápěvků, které Janáček zachytával na 
ulicích při poslechu rozhovorů ostatních lidí a druhá, více obrazově 
založená, od Venduly Chalánkové okouzlí především děti. Kterému 
by se nelíbilo tričko s liškou Bystrouškou?
Naše dárky a suvenýry najdete v infocentrech, jedno mobilní má- 
me přímo na náměstí Svobody, největší výběr je pak v tom na Pa-
nenské 1. Pokud se však na vánočních trzích ztratíte, nebo vás 
předvánoční nálada odvane jiným směrem, nezbývá než vyhledat 
náš e-shop na suvenyry.ticbrno.cz. 

České e-shopy opět očekávají rekordní tržby. Některé 
se kasají, že u nich seženete hned všechny vánoční 
dárky. Možná, že ano, ale kdo má nervy pak spoléhat 
na poštu, že je skutečně doručí a ještě včas? Spojte 
příjemné s užitečným a udělejte si z nákupů zážitek s vá- 
nočním nádechem. Každý dar pak můžete doplnit příběhem, 
jak jste na něj přišli a co všechno se při tom odehrálo.

DECEMBER DESIGN DAYS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. prosince začínají v  proskleném modulu na náměstí Svobody 
December Design Days. Potrvají až do 23. 12. a najdete tam origi-
nální autorský design především místních tvůrců. „Originální“ 
znamená, že takový dárek nezapadne ani ve skutečně bohaté na-
dílce, „autorský“ pak, že ho často vyrobil designér vlastníma rukama. 
Nakupovat od „místních tvůrců“ má smysl pro ty, kteří chtějí útratou 
podpořit prosperitu spíš našeho regionu než daňových rájů na 
exotických ostrovech. Nabízený sortiment se vyplatí prohlédnout, 
i když se zrovna nakupovat nechystáte. Důvtip a kreativita našich 
designérů vás ohromí. 
Těšte se na autorský porcelán Kamily Rokytové a porcelánový design 
Hany Novotné, osvětlovací tělesa Indra Stein, ručně vyráběnou 
„jedlou kosmetiku“ Feelo Cosmetics a kalimby Pavla Klvaňy. Milov-
nice módy potěší originální oděvy s ilustracemi zvířat a rostlin 
značky Huhů nebo vintage střihy od Reparády. Umělecky založené 
povahy jistě potěší kolekce umění a designu od mladých tvůrců  
jako např. Magdalény Ševčík. Pořídíte tu i modulárové syntezáto- 
ry světově proslulého brněnského start-upu Bastl Instruments. 
December Design Days hledejte v prosklených city modulech KOMA, 
kde se zároveň můžete skrýt před nepřízní počasí.

ADVENTNÍ PROCHÁZKY NEBO VIRTUÁLNÍ REALITA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Štědrý den se blíží a vám se nedaří naladit na vánoční atmosféru? 
Vezměte rodinu, přátele nebo kolegu z práce a vydejte se s námi na 
Adventní procházky. Zažijete Brno z neobvyklé perspektivy, v podá-
ní našich zbožňovaných průvodců. Se svařákem v ruce vás sváteční 
atmosféra dostihne, ani si neuvědomíte jak. V  předvánočním čase 
vyrážíme vždy v sobotu a poté i ve čtvrtek 27. prosince. Zamluvte si 
místo na ticbrno.cz/prochazky/toulky-adventnim-brnem-2018. 
Patříte-li k mladším ročníkům, nebo jste technologický nadšenec, 
jistě vám na náměstí Svobody v proskleném city modulu neunikla 
vánoční hra ve virtuální realitě. Vánoce nemusí být jen o tradicích  
a starých zvycích. Mohou být stejně tak dobře o vzrušení z vysoko-
rychlostního připojení, vysokého rozlišení a 3D brýlí, které vám 
umožní přenést se do speciální vánoční hry. Zápletku nebudeme 
prozrazovat, ale vězte, že ať už bude v prosinci počasí jakékoli, ve 
virtuální realitě si užijete sněhové závěje i v centru Brna. Vezměte 
s sebou taky své juniory, protože až se v lednu pochlubí tímto zá-
žitkem ve škole, budou za hvězdy. 

DÁRKY OD TICU – VÁNOČNÍ HRNKY
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lokální talenty si hýčkáme i my v TIC BRNO – každoročně oslovujeme 
jednoho z osobitých brněnských umělců, aby pro nás navrhl exklu-
zivní vánoční hrneček. Někteří si je sice pletou se zálohovanými 
hrnky na svařák, my si však dovolíme tvrdit, že tento vánoční dárek 
z Brna nejen přežije adventní svátky, ale že je přímo nadčasový. Před-

http://www.suvenyry.ticbrno.cz
http://www.ticbrno.cz/prochazky/toulky-adventnim-brnem-2018
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Windows 10 a jeho možnosti 
Účastníci se seznámí s jeho praktickým vy-
užíváním, změnami vůči předchozím systé-
mům, metro vzhled, práce s  dlaždicemi, 
aplikace, Windows. Naučí se pracovat s apli-
kacemi přepínání, uzavírání, tvorbou účtu  
a pravidly pro tvorbu hesel, základní nasta-
vení OS, spořič, tapeta, obrázky účtů, sdíle-
ní dat, OneDrive. Lektor odpoví na vaše do- 
tazy při řešení problémů s nastavením va-
šeho notebooku… 
Termín: 18. března – 11. dubna 2019 
Lektor: Michal Kučera
Cena za 8 hod. výuky (2 hod./týden): 640 Kč

PŘEDNÁŠKY A BESEDY 
se budou konat vždy od 16.00 do 18.00 hod. 
Účastnický poplatek na jednotlivé akce je 
120 Kč.

Právní minimum 
Srozumitelnou formou budou účastníci se-
známeni s vybranými oblastmi práva s důra-
zem na praktické využití v každodenním ži-
votě, a to zejména kupní smlouvu, darovací 
smlouvu a závěť, exekuce a oddlužení, včet- 
ně odpovědí na dotazy účastníků.
Termín: 22. ledna 2019    
Přednáší: Mgr. Pavel Svoboda

Homeopatie, Bachova terapie 
a její praktické využití
Přednáška poukáže na prospěšnost homeo-
patické léčby, která nemá žádné vedlejší 
účinky a příznivě působí i v kombinaci s kla-
sickými léky, přispívá ke zlepšení zdravot- 
ního stavu. Bachova květová terapie napo-
máhá k harmonizování lidské osobnosti 
a energetického systému, ale i ke zlepšení 
nálady. 
Termín: 19. února 2019    
Přednáší: MUDr. Jitka Veličková

Senior v dopravě z pohledu chodce, 
cyklisty a řidiče seniora
Seminář bude zaměřen na bezpečnost senio- 
rů a jejich bezpečný pohyb v silničním pro-

VZDĚLÁVACÍ AKCE PROGRAMU „INFORMOVANÝ SENIOR“ NA I. POLOLETÍ 2019

vozu, kteří jako chodci, cyklisté a řidiči vozidla 
mohou tyto role zastávat. 
Termín: 19. března 2019    
Přednáší: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

RUKODĚLNÉ KURZY 
s paní Ivanou Kostihovou se uskuteční vždy 
od 14.00 do 17.00 hod. 

Lapač snů
Technika šité krajky na dřevěné obruči pří-
rodním motouzem. Zdobení – dřevěné ko-
rálky, keramické a želvovinové prvky, peří, 
krajka.
Termín: 19. března 2019 
Vložné (včetně materiálu): 440 Kč 

Smalt v profi peci
Smaltovaná vajíčka, zajíčci, slepičky a jiné 
jarní motivy, šperky a náušnice.
Termín: 26. března 2019 
Vložné (včetně materiálu): 420 Kč 

Proutěné velikonoce
Ošatka na vajíčka na pevném dně nebo vy-
plétané dno plus velikonoční prostírání.
Termín: 2. dubna 2019 
Vložné (včetně materiálu): 380 Kč 

Drátkované velikonoce
Tři druhy opletku na vajíčkách plus veliko-
noční zápichy do misky s obilíčkem.
Termín: 9. dubna 2019 
Vložné (včetně materiálu): 380 Kč 

Změna programu vzdělávacích akcí vyhrazena.

Přihlášku k účasti na vzdělávací akce lze 
uskutečnit: vyplněním přihlášky na webové 
stránce nebo vrátnici školy, elektronicky na 
adrese milan.kucera@cichnovabrno.cz 
nebo telefonicky na čísle 541 123 148. 
Platbu účastnického poplatku před koná- 
ním akce lze provést bezhotovostně na b.ú. 
číslo 80130621/0100, variabilní symbol 210 
(do poznámky uveďte příjmení účastníka 
akce) nebo na pokladně školy.

MOTOGP
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Naprosto bezkonkurenční a velmi brněnský dárek je vstupenka na srpnovou Velkou cenu 
Brna. Do startu sice ještě zbývá času dost, ale právě teď můžete vybírat za nejlepší ceny. 
Jinde v republice na obdobný sportovní podnik nenarazíte a i v  rámci celosvětové série 
závodů MotoGP zaujímá Masarykův Okruh jedinečnou pozici. Je to nejstarší zastávka  
seriálu, unikátní okruh a pro zaryté fanoušky srdcová záležitost. Přidejte se v roce 2019 k nim, 
nikdy nevíte, který ročník může být ten poslední. Radost svým blízkým i sobě můžete udě-
lat na ticbrno.cz/grand-prix-ceske-republiky.

BRNĚNSKÉ VÁNOCE 

23. 11. – 28. 12. 2018

otevírací doba stánků 9.00–21.45

DECEMBER DESIGN DAYS 

4. – 23. 12. 2018

www.BrnenskeVanoce.cz

www.suvenyry.TICBRNO.cz 

Střední škola informatiky, poštovnictví a fi-
nančnictví Brno, příspěvková organizace, 
nabízí občanské veřejnosti vzdělávací 
akce, které se budou konat v sídle školy Čich-
nova 23, Brno-Komín (zastávka MHD „Vozov-
na Komín“, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84):

POČÍTAČOVÉ KURZY
Kurzy probíhají vždy v pondělí od 15.30 do 
17.30 hod. Účastnický poplatek je stanoven 
dle počtu výukových hodin. Pro absolventy 
předcházejících počítačových kurzů v rámci 
programu „Informovaný senior“, je poskyt-
nuta sleva 10 % z níže uvedené ceny.

Práce s mobilním zařízením pro 
pokročilé (tablet, chytrý telefon)
Kurz  volně navazuje na znalosti uživatelů  
k dalšímu využití chytrých telefonů a tabletů. 
Účastníci si zopakují dovednosti, např. insta-
laci a správu aplikací, práci s mailovým klien-
tem a kalendářem, tvorbu poznámek a úkolů 
a komunikaci pomocí aplikací WhatsApp či 
Viber. Nově se naučí spravovat a zabezpečit 
svá zařízení, zálohovat svá data, odebírat 
audio a video obsah, natáčet, upravovat a sdí-
let videa a pracovat ve vybraných sociálních 
sítích, zaměřených na multimediální obsah. 
Témata kurzu budou volena ve vztahu ke 
každodenním situacím a potřebám účastníků.
Termín: 14. ledna – 28. ledna 2019 
Lektor: Mgr. Jaroslav Mašek
Cena za 6 hod. výuky (2 hod./týden): 480 Kč

Práce s internetem
Zájemci se v  kurzu seznámí se základními 
službami internetu (WWW stránky, e-mail, 
on-line komunikace), pracovat s elektronic-
kou poštou, funkcí e-mailového účtu, vyhle-
dáváním informací a stahováním informací, 
instalací zajímavých bezplatných progra- 
mů, elektronickou komunikací (Skype, apod.), 
sociálními sítěmi – založení účtu, popisem 
základních funkcí.
Termín kurzu: 18. února – 11. března 2019  
Lektor: Ing. Irena Vajen
Cena za 8 hod. výuky (2 hod./týden): 640 Kč

mailto:milan.kucera@cichnovabrno.cz
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Proč zahodit to, co bylo?
Jednoduše na to navažte.

Aby to dobré v novém roce zůstalo
a bylo ještě lepší, přeje SAKO BRNO.

PF 2019

O váš odpad se postaráme i během vánočních svátků. V těchto dnech budeme kontejnery a popelnice vyvážet podle běžného 
harmonogramu. K jediné změně dojde na Nový rok v úterý 1. ledna, kdy svoz probíhat nebude a nahradíme ho v následujících dnech. 
Úterní vývoz popelnic tedy zajistíme ve středu 2. ledna a dále v prvním týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu vždy o jeden den.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřena budou jen o svátcích 24. až 26. prosince, 
na Silvestra a Nový rok.

I letos jsme připraveni na odvoz odstrojených vánočních stromků. Můžete je odnést na kterékoliv sběrné středisko nebo je nechat ležet 
u černých popelnic. Pokud je ale průměr kmene stromku větší než 5 cm, je nutné ho rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu si totiž se silnými a dlouhými částmi neporadí.


