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Rekapitulace volebního období

Vážení spoluobčané,

měsícem říjnem končí moje dosavadní volební období. Konec volební-
ho období je příležitostí k ohlédnutí a ke zhodnocení minulých čtyř let.
Rozsah změn a  výsledků, které se povedly je široký. Nerad bych, ale 
sám srovnával. Posouzení ponechávám na Vás, na voličích, Vám náleží 
největší právo porovnání. A Vy nejlépe víte zda Ti, kterým dáváte svou 
důvěru, splňují Vaše očekávání, a dodrží vše co slíbili. Za sebe mohu 
říci, že jsem se snažil po celou dobu vykonávat svoji funkci jak jsem nej-
lépe dovedl, hospodařit co nejúčelněji, tak aby využití fi nančních pro-
středků bylo směřováno vždy ve prospěch městské části a všech jejich 
občanů. I když názory zastupitelstva nebyly vždy jednotné, závěry vždy 
směřovaly tímto směrem. Někdy se však i přes sebevětší snahu nepo-
daří udělat vše tak, jak bychom si představovali, i přesto si myslím, že 
toto volební období lze považovat za plodné. Zde je krátký výčet akcí, 
které jsme za poslední čtyři roky zrealizovali:

>> zateplení fasády mateřské školy, včetně výměny oken
>> zateplení fasády budovy úřadu
>> rekonstrukce zázemí pro školku
>> revitalizace parku před školkou
>> realizace veřejného osvětlení kolem řeky
>> vybudování dětského hřiště u cukrárny Anička
>> zřízení noční linky a častějšího spojení MHD
>> 1.etapa realizace sportovního areálu v lokalitě Dolní louky
>> obnova antukového hřiště u hráze
>> zastavení provozu střelnice
>> doplnění sběrných nádob po území MČ
>> rekonstrukce ulice K Lesu, včetně vybudování parkovacích stání
>> zapojení do programu Czech point na úřadě MČ
>> doplnění svodidel na ulici Ondrova pro větší bezpečnost chodců
>> rekonstrukce objektu u škvárového hřiště
>>  rozšíření kapacity školky, včetně spolupráce s příměstským táborem 

Tom Rokytná
>> doplnění dalších programů kabelové TV
>> výměna oken v tělocvičně
>> zákaz hracích automatů na celém katastru Kníniček
>> znovu propojení ulic K Bukovinám a U Luhu
>> rozšíření parkovacích míst na ulici Hluboček
>> zpevnění svahu k hornímu hřišti
>> znovu zavedení „Vítání občánků“
>> rozšíření aktivit v Kníničkách – „Setkání s rodáky“, Kácení máje…
>>  ve spolupráci s Povodím Moravy čištění přehrady a oprava břehů na 

Sokolském koupališti
>>  zobousměrnění přístupu na parkoviště U Lomu v lokalitě Sokolské 

koupaliště a další.

Výsledky tohoto čtyřletého období jsou obrazem nás všech. Jsem rád, 
že drtivá většina občanů naší MČ pochopila, že prostředí, které vytváří-
me, a o které pečujeme, je naším domovem. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem zastupitelům, členům výbo-
rů a  komisí, za práci, kterou odvedli v  tomto volebním období, 
a  zvláště pak Těm, kteří sdíleli stejný názor a  podporovali mne 
v realizaci našich společných záměrů.

Za několik dní dostaneme opět příležitost rozhodovat o osudu naší měst-
ské části. Věřím, že stejně aktivně, jako jste se po čtyři roky těšili z budo-
vání  a zlepšení MČ Brno - Kníničky, přistoupíte 15. a 16 .října k volebním 
urnám. Využijte svého volebního práva a zvolte kandidáty, o nichž se do-
mníváte, že je v jejich silách dobře spravovat naši městskou část.

Starosta 
Bc. Martin Žák

19. 9.   3. 10.   17. 10. 2010

vždy od 8 do 13 hodin

FARMÁ SKÉ 
TRHY

BYSTRCKÉ

U HOTELU 
SANTON

Pořádá hotel Santon ve spolupráci 
s městskou částí Brno Bystrc a za 

podpory regionální Agrární komory 
Jihomoravského kraje.

Dobré jídlo 
a dobré pití 
prodlužuje 
živobytí

Nabízíme vám možnost koupit si 

ČERSTVÉ DOMÁCÍ PRODUKTY, 
zeleninu a ovoce od 

REGIONÁLNÍCH FARMÁŘŮ 
a výrobců z okolí. Nakupovat 
můžete přímo od těch, kteří je pěstují 
a vyrábějí. Čerstvé sýry, tvaroh, 
mléko, maso, uzeniny, chléb, 
víno, květiny…

Přijďte nakoupit i zdarma ochutnat a říci 
nám, zda o takový trh stojíte.

P ístavní 38, 
Brno–Bystrc

trhy se konají za každého po así

Účetní kancelář Čížková, Kounicova 13, 602 00 
Brno nabízí komplexní služby v oblasti účetnictví, 

daňové evidence a mezd. Tel.: 541211342, 
e-mail: cizkovajaro@seznam.cz
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY:

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 15. října 
2010 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 hod. 
do 14:00 hod.

Voličem je občan obce, který je státní občan České republiky, alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je v den voleb v obci 
přihlášen v  obci k  trvalému pobytu. Voličem může být i  občan člen-
ského státu Evropské unie (dle Smlouvy o přistoupení České republiky 
k Evropské unii - Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.), který splnil výše uvedené 
podmínky a pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu ob-
čanů. Žádost o zápis se podává na úřad do 13. října 2010 do 16:00 hod. 
Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlaso-
vat ve volbách do zastupitelstva nemůže.

Volební místnost volebního obvodu č. 269 se tradičně nachází v budo-
vě úřadu, vchod z ulice K Bukovinám.

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže volební komisi svou 
totožnost a  státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem ČR. Občan členského státu EU se prokáže 
průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb. 
Pokud volič neprokáže svou totožnost a státním občanství, nebude mu 
hlasování umožněno.

Hlasovací lístek obdrží volič na adresu trvalého pobytu nejpozději 
3 dny přede dnem voleb. V případě, že volič je k trvalému pobytu hlášen 
v chatové oblasti, požádá o vydání hlasovacího lístku přímo ve volební 
místnosti. Pokud dojde k poškození či ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Pokud se volič neodebere do vyhrazeného prostoru k úpravě hlasova-
cích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Ve vyhrazeném prostoru 
může upravit hlasovací lístek těmito způsoby:

>>  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této 
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Pokud by tímto způ-
sobem byla označena více než jedna volební strana, byl by takový 
hlas neplatný.

>>  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však to-
lik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tj. v případě 
MČ Brno-Kníničky 9 členů. Pokud bude označeno více než 9 kandi-
dátů je opět tento hlasovací lístek neplatný.

>>  Výše uvedené způsoby lze i kombinovat, a to že lze označit křížkem 
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasujete, a to libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z  označené voleb-
ní strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze toli-
ka kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. Pokud má být voleno např. 9 členů zastupitelstva a  je ozna-
čena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 2 kandidáti indivi-
duálně ze sloupců dalších kandidátních stran, je dáno označené vo-
lební straně pouze 7 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 7 místech. 
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný.

Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ne-
může sám upravit hlasovací lístek např. pro špatný zrak, může být v prosto-
ru pro úpravu hlasů přítomen jiný volič, nikoliv však člen volební komise.
Ze zdravotních důvodů může volič požádat úřad či volební komisi 
o umožnění volit do přenosné volební schránky.

Volby do Senátu 
Parlamentu České republiky
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, 
v pátek 15. října 2010 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 16. října 
2010 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České re-
publiky, který alespoň druhý den konání voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvo-
du, kde jsou volby do 1/3 senátu vyhlášeny. Způsob a podmínky vydání 
voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny upravuje § 6a 
zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Obecní 
úřad příslušný dle trvalého bydliště voliče vydá voličský průkaz na pí-
semnou či osobní žádost voliče. Písemná žádost musí být opatřená ově-
řeným podpisem (ne elektronickým), není vzorový formulář. Písemná 
žádost musí být úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 8. října 2010, osobně lze požádat nejpozději do 13. října 2010. 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 30. 
září 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
nebo ho voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Způsob hlasování
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Do úřední žluté obálky se vkládá 
jeden hlasovací lístek. (Pro každého kandidáta je vytištěn samostatný 
hlasovací lístek). Hlasovací lístek odevzdaný v  jiné obálce je neplatný. 
Hlas voliče je také neplatný pokud je v úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ne-
může sám upravit hlasovací lístek např. pro špatný zrak, může být v prosto-
ru pro úpravu hlasů přítomen jiný volič, nikoliv však člen volební komise.
Ze zdravotních důvodů může volič požádat úřad či volební komisi 
o umožnění volit do přenosné volební schránky.

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, 
v prvním kole voleb do Senátu, nadpoloviční většinu všech odevzda-
ných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat dru-
hé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Druhé kolo voleb by se 
konalo v pátek 22. října 2010 od 14:00 hod do 22:00 hod. a v soboru 23. 
října 2010 od 8:00 hod. do 14:00 hod. Jestliže před druhým kolem voleb 
ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva 
být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, kte-
rý se v prvním kole umístil na třetím  místě. V takovém případě se druhé 
kolo voleb může uskutečnit až v pátek 29. října 2010 a v sobotu 30. října 
2010. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány 
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti v den voleb.

Bc. Barbora Dvořáková,
 tajemnice úřadu
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POZOR!  SPORT!   POZOR!  SPORT!   POZOR!  SPORT!   POZOR!  SPORT!   POZOR !   SPORT!   POZOR ! 

MČ Brno-Kníničky pořádá
v sobotu 2. 10. 2010

ve školní tělocvičně, na školním hřišti a v okolí školy

4. SPORTOVNÍ DEN
Soutěžit se bude – podle zájmu – v tradičních i netradičních disciplínách, v jednotlivcích i družstvech, v  kategorii dětí 
i dospělých.

družstva: jednotlivci:

1. volejbal 7. střelba ze vzduchovky

2. nohejbal 8. hod na koš

3. minikopaná 9. slalom s PET lahví

4. petanque 10. soutěže pro malé sportovce

5. přetahování lanem

6. vražedná štafeta

Zájemci o soutěže, zaregistrujte se do 29. 9. 2010
Přihlášky eviduje:

Jarmila Kubátová: tel.: 602 343 203, Přehradní 16 

Mirka Keprtová: tel.: 721 047 701, e-mail: keprtova@qualiform.cz, Rekreační 7h

Zdeněk Rozmahel: tel.: 777 962 576, e-mail: rozmahel.z@seznam.cz, K Bukovinám 25

Prezence všech soutěžících : 2. 10. 2010 od 9.00 hod. do 9.30 hod.

Dopolední blok: 1. volejbal, 2. nohejbal, 3. minikopaná, 4. pétanque, 7. střelba ze vzduchovky: začátek soutěží 9:30 hod.

Odpolední blok: 5. přetahování lanem, 6. vražedná štafeta, 8. hod na koš, 9. slalom s PET lahví: Začátek soutěží 13:00 hod.

 10. Soutěže pro malé sportovce: začátek soutěží 15:00 hod.

Startovné: děti do 15 let – 20,- Kč, dospělí – 50,- Kč, splatné u prezence

Občerstvení pro soutěžící zaregistrované ve stanoveném termínu (do 29. 9. 2010) zajištěno.

(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně, zkorigování počtu disciplín)

Soutěže: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrácenka

 volejbal (6-ti členná družstva)

 nohejbal (3 členná družstva)

 minikopaná (4 členná družstva)

 petanque (2 členná družstva)

 přetahování lanem (4 členná družstva)

 vražedná štafeta (4 členná družstva)

 střelba ze vzduchovky 

 slalom s PET lahví

 hod na koš 

 soutěže pro malé sportovce

Družstvo: 1. 4.

2. 5.

3. 6.

Jméno: (jednotlivci)

Kontakt (tel./adresa/e-mail) ČITELNĚ! :

Kategorie:   dítě, věk:  dospělý
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autosalon HORA CZ a.s. 
Štouračova 1a 
635 00 Brno 
www.skoda-auto.cz

Poznejte sílu, úspornost a komfort 

vozů Škoda Octavia Edition CZ 

s turbomotory TSI a TDI CR 

a zákaznickou výhodou až 85 000 Kč.

Již za 334 900 Kč tak můžete mít 

například model Octavia Prima Edition 

CZ v provedení liftback. Potěší Vás nejen 

slevou 39 000 Kč, ale také výbavou, v níž 

nechybí klimatizace, el. ovládání oken 

vpředu aj.

Informujte se u nás ještě dnes!

NENECHTE SI UJET VOZY 

ŠKODA OCTAVIA  

EDITION

S TURBOMOTORY A ZVÝ-

HODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ!

SÍLA, KTEROU

OCENÍTE

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení 
(větší i menší i ve špatném stavu). 

Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec, 
tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

KLEINER

www.levnesporaky.cz

Město poskytuje půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna 
půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů 
a  bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 
 
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). 
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 
15. 10. 2010 a od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011. Žádosti na předepsaném for-
muláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo 
na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti po-
dávají, a na výše uvedené internetové adrese. 
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemo-
vitosti ve prospěch města po dobu splácení. 
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního prá-
va do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle kon-
krétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí 
město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. 
Bližší informace o  půjčkách z  Fondu rozvoje bydlení mohou obča-
né získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. 
č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 502, 542 173 245 
a 542 173 287. 
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I. DOPRAVA 
1.  Zajistíme zlepšení dopravní situace na ulici Ondrova – zklidnění dopravy – zří-

zení bezpečných přechodů pro chodce
2. Budeme nadále vzdorovat výstavbě R43 v bystrcké variantě
3. Říkáme NE novému vstupu do ZOO ve stávající variantě 

II. BEZPEČNOST
1.  Bezpečné a klidné bydlení – nebudeme podporovat střelnici, hrací automaty 

a herny na území obce
2.  Zajistíme častější obchůzky příslušníků Policie ČR a Městské policie v obci

III. KULTURA A SPORT
1.  Podporujeme děti a mládež v udržování a rozvoji folklorních tradic – Mladé hody
2. Rozšíříme kulturní a sportovní akce – Besedy u cimbálu, Masopust
3. Podpoříme výstavbu cyklostezek a tras pro in line bruslení

IV. PODNIKÁNÍ
1.  Budeme zveřejňovat veškerá výběrová řízení na internetu a úřední desce

V. DOSTUPNOST INFORMACÍ
1.  Změna Kníničského zpravodaje – více zpráv o Kníničkách a Kníničácích 

a méně reklamy
2.  Budeme iniciovat zřízení stavebního úřadu v MČ Brno – Kníničky
3.  Zlepšíme informovanost občanů (důslednější aktualizace www.stránek, 

Kníničský zpravodaj)
4.  Rozšíříme služby Úřadu městské části pro občany – úřední hodiny každý den

VI. SENIOŘI
1.  Programy pro seniory – přednášky-Cyklus Trénování paměti, o bezpečnosti, 

o zdraví
2.  Nezapomeneme na životní jubilea našich spoluobčanů
3.  Chceme zahájit jednání s DPMB o možnosti zajíždění MHD k Penny a OBI
4.  Budeme spolupracovat se sociálním odborem a pečovatelskou službou při 

řešení složitějších životních situací občanů

VII. INVESTICE
1.  Zrealizujeme některé již dříve odsouhlasené projekty

– nástavba krčku a předsálí tělocvičny
– hřiště na Dolních loukách

2.  Zajistíme revitalizaci bývalého škvárového hřiště u řeky, jako místa pro spor-
tovní a volnočasové využití širokou veřejností 

3.  Budeme důsledně trvat na zachování rekreačního rázu levého (kníničského) 
břehu Brněnské přehrady 

VIII. MLADÉ RODINY
1.  Zabezpečíme možnosti umístění dětí v mimoškolních zařízeních v době let-

ních prázdnin
2.  Budeme pořádat akce pro děti během roku – karneval, Dětský den, Mikuláš

IX. PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
1.  Zachováme a rozšíříme počet sběrových dnů
2.  Zajistíme důslednější péči o veřejnou zeleň na území naší městské části 

a v zimním období o komunikace a chodníky na území Kníniček 

Vážení spoluobčané,
naší jednoznačnou prioritou je zachování a rozvoj Kníniček jako městské části, 
která poskytuje jedno z nejkvalitnějších bydlení ve městě Brně; městské části, ve 
které nepovede dálnice, ale turistické trasy, kde kvalitní životní prostředí není 
fráze, ale skutečnost a kde bezezbytku bude platit 
„Kníničky – výborná adresa“. 
Přijïte s  námi pobesedovat na tradiční předvolební guláš 9. 10. 2010 od 
16:15 hod. v tělocvičně školy. 
         
Sdružení nezávislých kandidátů pro Kníničky

www.snkprokninicky.cz; e-mail: snkprokninicky@seznam.cz

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů 
pro Kníničky pro volby do zastupitelstva obce 2010:
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SIMPLY CLEVER

Máte vůz starší čtyř let? 

Chcete ušetřit peníze 

při provedení opravy 

nebo výměně 

opotřebovaných dílů?

Pak je právě Vám určena 

šeková knížka plná slev, 

která obsahuje kupony 

s 20% slevou na vybrané 

opravy a řadu dalších 

výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku 

ještě nemáte, je pro 

Vás připravena v našem 

autorizovaném servisu 

Škoda.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Je & Ne, spol. s r.o. 
Branka 36 
624 00 Brno 
Tel.: 541 222 011 
www.jene.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

VÍTE, ŽE VÁM VISÍ 

PENÍZE PŘÍMO

PŘED OČIMA?

" Naléhavě hledám RD v Kníničkách, 
do cca 6 mil., rychlé a seriózní 

jednání. Tel.: 775667214 "

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ 
i v horším stavu. Dohoda jistá, 

tel.: 776 809 213.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, 
pokud možno stavební (menší i větší). Prosím na-

bídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, 
ve vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám, tel.: 776 637 839



VĚCI KNÍNIČSKÉ
Pod tímto názvem vzniklo sdružení nezávislých kandidátů, které se bude v  říjnových volbách ucházet o  Vaše hlasy, vážení 

spoluobčané!

Již ze samotného názvu sdružení je zřetelný cíl zlepšit správu věcí veřejných v naší městské části, která dlouhodobě trpí ignoro-

váním základních potřeb občanů Kníniček ze strany Magistrátu města Brna.

 Složení a cíle kandidátů SNK VĚCI KNÍNIČSKÉ jsou ve volební historii Kníniček výjimečné nejméně ze tří důvodů:

 1.) Naprostou většinu tvoří ženy a hlavně matky.

 2.)  Nikdo z  nás dosud nikdy nebyl členem zastupitelstva = nenese odpovědnost za degradaci občanské obslužnosti 

v Kníničkách.

 3.)  Nezatíženi nesplnitelnými sliby z minulých funkčních období proto máme, ale jen s Vaší podporou!!!, šanci změnit to, co 

spolu s námi oprávněně kritizujete. Jako jediné sdružení budeme tvořit volební program ne skládáním populistických témat, 

ale až na základě komplexního průzkumu veřejného mínění! Náš volební program vznikne využitím kolektivní horozumu, 

tzn. na principu přímé demokracie.

Proto připravujeme besedu tematicky zaměřenou jako „VOLEBNÍ PROGRAM VŠECH OBČANŮ Kníniček“. Přestože doručíme pozván-

ky a následně i anketní lístky do každé domácnosti, 

dovolujeme si i touto cestou pozvat Vás do školní tělocvičny na 17.hodinu, 

ve středu 29.září 2010.

Tam začne vznikat Váš volební program! Bez Vašich rad a bez Vaší přímé účasti na správě věcí veřejných se neobejdeme.

 Jménem členů sdružení, kteří se Vám chtějí při této příležitosti osobně představit a zdůvodnit motivaci zájmu pracovat pro veřejnost,

 Vás srdečně zve,

 Alena Tullová 

BRNOjakowww. .cz

JUDr. Irena Matonohová
Kandidátka na primátorku m sta Brna

Bc. Martin Žák
Kandidát na starostu Kníni ek

VŠICHNI JSME

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
NA JEDNÉ LODI

Vážení spoluobčané městské části Brno-Kníničky,

oslovuje Vás strana TOP 09, jejíž členové jsou jak 

příslušníci této strany, tak i nezávislí kandidáti. 

Náš volební program je sestaven tak, aby i nadále  

Kníničky zůstaly jednou z nejkvalitnějších lokalit  

v Brně s důrazem na kvalitní bydlení, rekreační vyžití 

a odpočinek. 

Naše programové prohlášení najdete jak ve Vašich 

poštovních schránkách, tak i na internetové adrese:  

http://www.mestojakobrno.cz/ 

Na internetových stránkách naleznete informace 

o našich kandidátech, ankety a články týkající se 

Kníniček, ale hlavně program, jehož body  chceme 

v nastávajícím volebním období realizovat, a pokud 

Vás budeme reprezentovat v zastupitelstvu MČ 

Brno-Kníničky tak je i splnit.

Bc. Martin Žák

Kandidát na starostu Kníniček



nulový vztah k reálnému životu,
prosazování čistě osobních zájmů,
manipulace veřejnosti, lhostejnost...

Vladimír Paulík
starosta obce Petrovice,

kadidát do senátu

za VĚCI VŘEJNÉ

pro senátní obvod

č. 55 Brno-venkov

Petra Quittová
kadidátka na primátorku Brna

za VĚCI VŘEJNÉ

„Změníme politické monology 

v politické dialogy”

ČESKÁ POLITIKA

POTŘEBUJE 

TRANSFÚZI!

PROTO VOLTE 

VAŠI KREVNÍ 

SKUPINU!

www.vladimirpaulik.cz


