
Listopad - prosinec|  2022        Zpravodaj městské části Brno - Jehnice

Nové vedení 
Jehnic Den veteránů Proběhlé

akce
Zprávy z 
radnice

Lampiónový  
průvod  

11. 11. 2022



Slovo starosty

Ustavující zastupitelstvo
Dne 24. 10. 2022 proběhlo první 

jednání zastupitelstva po volbách, na 
kterém bylo zvoleno nové vedení 
obce:

Starosta - Mgr. Stanislav Dráb 
(Společně v Jehnicích)

1. Místostarosta - Mgr. Vít Krinčev 
(Klidné Jehnice)

2. Místostarosta - Ing. Robert 
Charvát (Společně v Jehnicích)

V i d e o z á z n a m z j e d n á n í 
zastupitelstva je k dispozici zde: 
https://www.youtube.com/watch?
v=w135AL8zl8I nebo při zadání textu 
do hledání na youtube.com: „265. 
z a s e d á n í z a s t u p i t e l s t v a B r n o 
Jehnice“.

Vážení spoluobčané.
Máme už několik týdnů po  volbách 
ve  kterých jste ukázali váš zájem 
o  změnu ve  vedení obce. Budu rád, 
když se  budete zajímat o  to, co 
se  Jehnicích dě je. Přijďte občas 
na  zasedání zastupitelstva a  sledujte 
co lidé, které jste si zvolili dělají, 

jelikož informace, co se k Vám donesou 
z druhé ruky, mohou být někdy podávány zkresleně.

Věřím, že v novém zastupitelstvu jsou lidé, kteří chtějí 
pracovat na  rozvoji Jehnic. Moji snahu dělat věci jinak 
a  hlavně s  rozumem pochopila většina zastupitelů, 
a proto mne zvolili  starostou. Společně jsme se  shodli  
na  tom, že starosta musí vykonávat svoji práci na plný 
úvazek a  nikoliv na  vedlejší pracovní poměr při 
zaměstnáni. Rozhodl jsem se proto pracovat naplno, ale 
za poloviční odměnu než předchozí starosta.

Bohužel musím konstatovat, že úřad MČ Jehnice jsem 
převzal naprosto nefunkční.

Každý úřad MČ v  Brně normálně funguje a  zajišťuje 
běžný provoz obce.

Náš úřad, ale žádnou kontinuitu nezajistil. Úřad  jsem 
převzal bez zaměstnanců, bez agend,  tajemníka a účetní. 
Nemám ani pracovníka softwerové podpory a dokonce 
ani uklízečku. Všichni byli prostě propuštěni bez 
náhrady. Byly mi předány jen zcela vybydlené prostory 
úřadu a  hromada skartovaných dokumentů a dokladů.  
Nijak si ale nestěžuji, začínám sice od nuly, ale zvládnu 
to.

Během uplynulých týdnů jsem zajistil účetní a podařilo 
se mi konsolidovat finance, Začali jsme provádět nutné 
platební operace, aby obec normálně fungovala.. Můžu 
vám sdělit, že náš úřad je již funkční a  hradí své 
závazky.. Od  nového roku budeme mít i  nového 

tajemníka, kterého vybereme ve  výběrovém řízení ještě 
do vánoc. 

V  době kdy budete číst tento článek budeme mít 
pravděpodobně již schválený rozpočet na  rok 2023 . 
Filozofie tvorby rozpočtu vycházela z  našich volebních 
programů, a  to zejména se  zaměřením na  revitalizaci 
náměstí a  efektivní využítí stávající budovy obecního 
úřadu. V  souvislosti s  tím jsou posíleny kapitoly 
rozpočtu v  položkách, které tvoří předpoklad zahájení 
prací na těchto záměrech.

Je pochopitelné, že po 30  letech je potřeba obnovit 
vybavení úřadu a  dostat ho minimálně na  úroveň 
současně běžně používaných informačních technologii, 
které okolní MČ již využívají. Dále chceme smysluplně 
využít celé přízemí úřadu pro všechny občany Jehnic. 
Tímto se  chceme pokusit aspoň  částečně suplovat 
absenci jakýchkoliv shromažďovacích  a  společenských 
prostor.

V  lednu náš úřad čeká spoustu úkolů, ve  kterých 
musíme obstát. Jsou to prezidentské volby,  vyběrové 
řízení na nového provozovatele obecní hospody. a  také  
připrava nových webových stránkek. Následně zahájíme 
revitalizaci náměstí a otevřeme nové komunitní centrum 
pro občany.

Právě jsme v předvánočním čase a ten je  pro spoustu 
lidí tím nejkrásnějším svátkem v roce. Společně jsme už 
stačili otevřít nově nainstalovat tradiční betlém, a  také 
jsme rozsvítili vánoční strom na  našem náměstí. Snad 
v  této adventní době zapomeneme na  všechny starosti 
a nasajeme trochu vánoční atmosféry. Pak už budeme jen 
společně s dětmi netrpělivě vyhlížet Ježíška.

Přeji vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém 
roce 2023 jen vše dobré. 

Mgr. Stanislav Dráb, starosta

https://www.youtube.com/watch?v=w135AL8zl8I
https://www.youtube.com/watch?v=w135AL8zl8I
http://youtube.com


Milí přátelé a sousedé,
dostávají se  vám do  rukou nové 
a  modernější Jehnické listy. Budeme 
se  snaž i t , aby byly po  grafické 
i  o b s a h o v é s t r á n c e n o s i t e l e m 
zajímavých a  užitečných informací 
o dění v  Jehnicích a  jejím okolí. Máme 
v plánu s vámi sdílet novinky z činnosti 

úřadu, práci zastupitelů ale také 
příspěvky vás, občanů Jehnic. 

Mojí úlohou v  zastupitelstvu je posazovat volební 
program a  naplňovat naše volební závazky jako 
místostarosta pro kulturu, školství a sport. Chci navázat 
na své zkušenosti z těchto oblastí a nabídnout vám nové 
možnosti, jak život v Jehnicích zpříjemnit. I přes spoustu 
námětů budu rád za  vaše názory a  připomínky, jak 
společně dělat Jehnice atraktivním místem pro život. 

Jako jedna z  mých prvních milých povinností byla 
zajistit uctění památky veteránů z 1. a 2.  světové války, 
kterou si připomínáme každoročně 11. listopadu.

Nejbližš í kulturní akcí bude MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
v neděli 4.12.2022 od 16 hod. na náměstí. 

Největší sportovní událostí roku byl opět Běh o pohár 
Jehnic – Běh 17.  listopadu, který je úvodníkem 

do  Brněnského běžeckého poháru. Závod pořádá 
atletický klub VSK univerzita Brno. Letos jsem se  této 
akce poprvé neúčastnil jen jako divák a  fanoušek. Jako 
nově zvolený zastupitel jsem byl osloven, zda bych 
se ujal předávání cen nejlepším běžcům. Premiéra to byla 
opravdu příjemná. V  prvním bloku vyhlašovacího 
ceremoniálu bylo vyhodnoceno dohromady 10 
žákovských kategorií společně s  přípravkami. Těžko 
popsat nadšení v  dětských očích a  hrdost přihlížejících 
rodičů a trenérů malých závodníků.

Po prvním bloku vyhlašování mě ovšem čekala ještě 
jedna premiéra, která popravdě trošku bolela, naštěstí až 
druhý den. Byla to účast v běhu na 6,4 km. Ovšem už v té 
jsem poznal, co na tom běhu lidi mají. Byla to podpora, ať 
už v  poli závodním, tak lidí, které jsem podél trati 
potkával. Nejdelším závodem byl pak běh na  necelých 
11  km. Před všemi, kteří se  ho zúčastnili opravdu 
smekám. 

Díky pořadateli a  všem sponzorů za  skvělý zážitek 
a  těším se  na viděnou na  dalších sportovních 
a kulturních akcích.

Přeji vám všem krásné a  požehnané Vánoce, mnoho 
radosti, štěstí a lásky se svými bližními.

Ing. Robert Charvát, místostarosta

Slovo 1. místostarosty

Slovo 2. místostarosty

Vážení a milí spoluobčané, 
nejdříve bych chtěl poděkovat za Vaše 
hlasy ve volbách, díky kterým jsem 
se stal zastupitelem. Tato funkce 
přináší velkou odpovědnost, ke které 
budu přistupovat zodpovědně a s 
pokorou. Zároveň je to i trvalý závazek 
vůči Vám, voličům. Svou prací pro 

Jehnice v tomto volebním období udělám vše pro to, 
abych si udržel přízeň Vás, kteří jste mi dali hlas. 
Zároveň se ale budu snažit získat důvěru i Vás, kteří jste 
mě nevolili. Všichni jsme Jehničáci a sousedé. Máme 
přece všichni společné to, že chceme, aby se nám 
v Jehnicích příjemně žilo. V klidu a spokojeně, bez napětí 
a zbytečných sporů. 

Jelikož úřad aktuálně nemá žádného zaměstnance, tak 
jsem jako 1. místostarosta už desítky hodin pobýval 
v úředních hodinách na úřadě a pomáhal s fungováním 
úřadu. V kompetenci mám také gesci životního 
prostředí, územního plánu, digitalizace, médií a tisku. 
Mimo povinnost zastupovat starostu mám také 
na starost Jehnické listy (JL). Jen tímto opatřením se na 
každém čísle zpravodaje ušetří 10 000 Kč, což byla 
odměna za práci šéfredaktorky, která zde ještě nedávno 
pracovala. 

V minulosti jsem nebyl spokojen s fungováním JL, 
mám teď příležitost to zlepšit. Jelikož ještě dobíhají 

smlouvy s vydavateli, vzhled JL se příliš nezmění. 
Současná šablona to téměř neumožňuje, ale i tak jsem 
se snažil vzhled vylepšit. Obsah je již jiný. Sepsal jsem 
stručně zprávy z radnice, zúčastnil jsem se téměř všech 
proběhlých společenských akcí, zařídil k nim fotky 
a upravil kompozici, sepsal jsem k většině popisky. 
Společně s větším počtem názorů zastupitelů už v tomto 
čísle to považuji za dobrý první krok. Ostatní zastupitelé 
nic nenapsali a svůj prostor nevyužili. Od příštího čísla 
už budou stručné stanovy JL na internetu. To je však jen 
začátek. 

Důležité pro mě je, aby Jehničáci JL četli a zajímali se, 
co v nich vyjde. Budou tak obsahovat minimum článků 
odjinud, které se Jehnic netýkají, ale budou výhradně 
o tom, co se děje v Jehnicích. Budu brát v potaz názory 
čtenářů. Budu hledat cesty, jak zapojit aktivní Jehničáky, 
např. zveřejňováním jejich fotek, názorů či přímo rubrik. 
Rád bych, aby se z JL stal kvalitní zdroj informací 
z radnice a zároveň občas i přinesl malou radost třeba 
jen tím, že se na fotkách ze společenských událostí 
někteří poznají nebo že bude práce organizátorů těchto 
akcí symbolicky oceněna. Budu pracovat na tom, aby JL 
listy byly kvalitní radniční zpravodaj. 

Přeji Vám příjemné čtení a zároveň šťastné a spokojené 
svátky.

Mgr. Vít Krinčev, místostarosta



Z pera zastupitelky

Zprávy z radnice

Nová hospoda 
Předchozí vedení obce pár měsíců 

před podzimními komunálními 
volbami vypovědě lo smlouvu 
současnému nájemci hospody 
v  Jehnicích na náměstí. Podle všeho 
t a k k 3 1 .  1 . 2 0 2 3 s o u č a s ný 
provozovatel po  desítkách let 
provozu končí. Nové vedení obce 
vyhlásí výběrové řízení na  nového 
provozovatele hospody. Věříme, že 
s e  p o d a ř í n a j í t n o v é h o 
provozovatele, zachovat restauraci 
na náměstí a zároveň i zlepšit kvalitu 
nabízených služeb.

Hlášení rozhlasu 
V předchozích letech byla většina 

h l á š e n í o b e c n í h o r o z h l a s u 
reklamního charakteru. Občan tak 
nejčastěji slyšel o tom, že přijela 
drůbežárna prodávat kuřice a 
chovné kohouty. Bohužel to vedlo k 
tomu, že hlášení mnoho občanů 
ignorovalo, protože předpokládali, 
že se opět budou hlásit sdělení 
reklamního charakteru. Pokud by 
však zaznělo něco důležitého, např. 
upozornění na nějakou havárii, 

rozhlas by neplnil svůj účel. Jedno 
hlášení navíc s tá lo inzerenta 
pouhých 100 Kč. Jelikož vystavení 
faktury, ověření platby, zaúčtování 
účetní, domluva inzerce a odměna 
specializovaného pracovníka stály 
úřad mnohem více, než činil příjem z 
hlášení, bylo hlášení nedůležitých 
sdělení reklamního charakteru 
pozastaveno do doby, než se podaří 
zařídit vhodnější alternativu ke 
komerčním hlášením, např. formou 
sms hlášení.

Výběrová řízení 
M ě s t s k á čá s t B r n o - J e h n i c e 

vyhlás i la výběrové ř ízení na 
obsazení pozic tajemník a účetní. 
Detailní informace byly zveřejněny 
na úřední desce a www stránkách 
obce.

MČ na Facebooku 
MČ - Jehnice má nyní vlastní FB! 

Sledujte aktuality, zajímavosti a 
informace ze života obce na: 

ht tps ://www.facebook.com/
jehnitz

Pozor! Na FB se nachází i falešný 
profil Jehnic, který vypadá skoro 
stejně.

Nové koberce 
Koberce v budově úřadu se na 

m n o h a m í s t e c h n a c h á z e j í v e  
špatném stavu. Zastupitelstvo má v 
plánu zařídit nové koberce, aby byla 
budova radnice reprezentativním 
prostorem. 

Komunitní centrum 
Zastupitelstvo začíná realizovat 

plány na vznik a provoz nového 
komunitního centra. Prostory v 
budově ú řadu budou lépe a 
efektivněji využívány, aby pomohly 
spolkové a zájmové činnosti a vedly 
k rozvoji společenského života v 
městské části.

Ordinace v Jehnicích 
P r a k t i c k á l é k a ř k a M U D r. 

Mrázková ukončuje svoji činnost v 
Jehnicích. Děkujeme paní doktorce 
za mnohaletou práci pro Jehnice a 
přejeme jí pevné zdraví.

Milí spoluobčané,
jako zastupitelka jsem si dala za  cíl 
pozvednout v Jehnicích rodinnou politiku, 
ráda jsem tedy přijala pozvání na seminář 
Audit Familyfriendlycommunity. Je to 
projekt, který realizuje jihomoravský kraj 

od  roku 2015, a  který má za  úkol 
podporovat obce a  města ve  vytváření příznivého 
prostředí k  rodinám, rozvíjet komunální rodinnou 
politiku. O  tom, co Audit Familyfriendlycommunity 
znamená, jak nám může v naší městské části pomoci a co 
jsem se  na semináři dozvěděla vás budu informovat 
v příštím čísle Jehnických listů.

Ráda bych vás, ale už teď informovala, že jsme začali 
jsme využívat knihovnu jako Komunitní minicentrum 
(otvírací doba knihovny v  úterý od 13  hodin funguje 
samozřejmě dále). 

První akcí byl 7.11.  podzimní bazárek. Prodávající 
přinesli opravdu hezké oblečení  a  boty po dětech, ale 
našlo se spoustu hezkých, mnohdy i nových kousků pro 
dospělé. Spousta oblečení byla poskytnuta i zdarma a co 

se  neudalo, putovalo do  azylového domu pro matky 
s dětmi. 

Další pondělí 14.11. jsem plánovala otevřít centrum pro 
děti od 6 let a pozvat je hrát deskové hry. Bohužel nemoci 
si nevybírají, a  tak jsem byla nucena akci zrušit. Určitě 
se v  lednu najde náhradní termín, a  tak si budou moci 
děti, ale i dospělí deskové hry vyzkoušet a zahrát. 

21.11.  jsme prostor využili pro promítání fotografií 
z cesty po Tanzanii a Zanzibaru jedné naší spoluobčanky. 

Přála bych si,  aby se Jehnice staly místem, kde budeme 
rádi zůstávat a  účastnit se  akcí, kvůli kterým nyní 
musíme do jiných městských částí. Budu však potřebovat 
vaši spolupráci. Určitě je v  Jehnicích spousta lidí, kteří 
mají co nabídnout. Posílejte mi náměty, dotazy, nabízejte 
své vědomosti, zkušenosti, možnosti na můj e-mail 
ivetabruhova@seznam.cz. Můžeme pořádat přednášky, 
workshopy, dílničky, vše je o domluvě. Prostor knihovny 
a časem snad i jiné prostory nám dávají možnost pořádat 
akce pro všechny věkové kategorie.

Ing. Iveta Brůhová, zastupitelka

Zprávy sepsal Vít Krinčev

https://www.facebook.com/jehnitz
https://www.facebook.com/jehnitz
https://www.facebook.com/jehnitz
mailto:ivetabruhova@seznam.cz


Den veteránů 
Dne 11. 11. 2022 v 11 hodin proběhla malá 

pietní akce na náměstí v  Jehnicích k uctění 
dne památky válečných veteránů. Před 
položením věnce proběhla diskuze s  žáky 
třídy 5. A  naší základní školy společně 
s  ředitelem školy, Mgr. Petrem Kotyzou, 
a zastupiteli, která zdůrazňovala důležitost 
dne válečných veteránů. Za  vedení MČ 
Jehnice se  účastnili místostarostové Ing. 
Robert Charvát a  Mgr. Vít Krinčev 
a zastupitelka Ing. Iveta Brůhová. 

Den válečných veteránů se  slaví 
celosvětově 11.  listopadu u  příležitosti 
konce první světové války. Květy vlčího 
máku pokrývaly hroby vojáků padlých 
na  západní frontě, a  staly se  proto 
symbolem tohoto svátku.

Vít Krinčev

Foto: Ladislav Stehlík, Magda Havránková

Proběhlé akce v listopadu



Minibazar 
Dne 7. 11. proběhl v místní 

knihovně v budově úřadu MČ 
Jehnice minibazar oblečení, obuvi 
a sportovního vybavení na zimu. 
Nejpočetněji bylo zastoupeno 
dětské oblečení, které bylo k 
dostání za symbolickou cenu 
nebo i zadarmo.  Díky patří všem 
účastníkům, návštěvníkům a 
organizátorce akce, zastupitelce 
Ivetě Brůhové. Budova úřadu 
b u d e v p ř í p a d ě z á j m u o 
uspořádání podobného druhu 
akcí otevřena všem občanům.

           
Vít Krinčev

Foto: Vít Krinčev

Lampionový 
průvod 

Dne 11.  11.  2022  se  konal již 
tradiční Svatomartinský lampionový 
průvod, který pořádalo Sdružení 
rodičů při ZŠ Brno-Jehnice. Sraz byl 
u  školy v 17.00. Pak průvod vyrazil 
směrem k Rakovcům. Na cestě u lesa 
před hřbitovem byly připraveny 
svíčky, v  Rakovcích pak bylo 
nachystáno občerstvení. Dorazil i sv. 
Martin na  "téměř" bílém koni, 
kterého si zejména malé děti 
n a d š e n ě p o h l a d i l y. P o č a s í 
se  vydařilo. Dle organizátorů byla 
účast v  průvodě výrazně větší než 
při minulém průvodu. Dík patří 
organizátorům a  účastn íkům 
z a  p o d a ř e n o u a k c i s  v e l m i 
působivou atmosférou.

Vít Krinčev

Foto: Šárka Fialová



Zanzibar a Tanzánie 
Jehnická cestovatelka Kateřina 

Novotná dne 21.11 na  poutavé 
přednášce v  Jehnické knihovně 
představila své zážitky a zkušenosti 
z cest po  Africe. Součástí bylo 
komentované promítání fotografií 
a  videí. Kapacita knihovny byla 
téměř ce lá zaplněna zá jemci 
o vyprávění. 

Děkujeme za  zajímavou aktivitu 
a těšíme se na další akce.

Vít Krinčev

Foto: Šárka Fialová

Foto: Vít Krinčev

Běh o pohár Jehnic
Dne 17.  11.  se  konala již tradiční 

sportovní akce. 
Běh o pohár Jehnic je první závod 

z  celkových deseti, které jsou 
součástí Brněnského běžeckého 
poháru. Účastnily se všechny věkové 
kategorie. Délka závodů byla od 
1,5 km do 10,9 km. Povrch běhu byl 
převážně asfaltový. 

Hlavního závodu s  délkou tratě 
6,4 km se zúčastnilo 235 závodníků. 
Z á v o d u s  d é l k o u 1 0 , 9  k m 
se  zúčastnilo 212 závodníků . 
Celkově se  všech druhů závodů 
všech věkových kategorií zúčastnilo 
795  běžců. Jehnická škola poskytla 
zázemí všem běžcům.

Akci pořádal: VSK Univerzita 
Brno – oddíl atletiky, ATLETIKA 
UNI CZ s.r.o., ZŠ v Jehnicích. Ředitel 
závodu byl Mgr. Petr Kotyza. 

Děkujeme všem účastníkům 
a  organizátorům za  podařenou 
sportovní akci.

Vít Krinčev

Ostatní sdělení
#nePINdej! 

Počet útoků na klienty bank se  za poslední dva roky 
zvýšil čtyřnásobně. Škody jdou do stovek milionů. Police 
ČR se  připojuje k  rozsáhlé vzdělávací kampani 
#nePINdej! České bankovní asociace a dalších partnerů, 
která upozorňuje na  sílící nebezpečí podvodů 
na internetu. Jak vyplývá z dat České bankovní asociace 
získaných od  jejích členských bank, na  jednoho 
poškozeného klienta připadá průměrná škoda ve  výši 
161 500 korun. U vishingu, neboli případů podvodného 
navolávání, jsou částky až čtvrtmilionové.

Klíčovým prvkem kampaně s  názvem #nePINdej! 
(kreativní tvorba ze  slov PIN nedej) je interaktivní 
vzdělávací www.kybertest.cz, který zábavnou formou 
seznámí veřejnost s  nejčastějšími kybernetickými 
podvody a naučí ji, jak je rozpoznat a jak jim předcházet. 

Kybertest má několik variant, které simulují nejčastější 
podvodné praktiky dle různých věkových skupin. 
Kybernetická kriminalita již dávno necílí jen na  seniory 
a  osamělé lidi, ale pachatelé se  zaměřují na  širokou 
veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. 

http://www.kybertest.cz
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Výzva pro fotografy! 
Na úvodní stránce Jehnických listů bude mít 

pravidelně prostor zajímavá fotografie z Jehnic a 
okolní přírody. Pokud Vás baví fotit a podaří se Vám 
vyfotit nějaká zajímavost, prosím zašlete fotografii 
redakci JL do uzávěrky dalšího čísla. Jednu z nich 
následně zveřejníme na úvodní straně příštího čísla 
včetně jména autora. Za všechny zaslané fotografie 
budeme rádi a vítěznou fotografii odměníme dárkem! 

Líbí nebo nelíbí se Vám nové vydání JL? Co byste rádi viděli nebo neviděli v JL? Pošlete 
nám svůj názor na e-mail redakce níže. Za jakékoli názory a zpětnou vazbu budeme rádi! 

Příspěvky do zpravodaje 
Jehnické spolky a sdružení mají možnost psát do 

zpravodaje články ohledně své činnosti a proběhlých 
akcích. Ideální je zaslat do uzávěrky dalšího čísla 
popisek aktivity společně s několika fotografiemi. V 
případě dotazů se neváhejte obrátit na redakci.

Kampaň proto cílí na širokou veřejnost počínaje dětmi 
a mladistvými přes dospělé až na seniory. Otázky v testu 
jsou tedy generovány dle věku uživatele. Na  tvorbě 
kybertestu se podílela společnost Itego, a. s.  

V  kybertestu jsou simulovány podvodné SMS, 
zobrazovací okna k připojení k WIFI sítím, phishingové 
emaily, zvukové nahrávky podvodných telefonů 
a mnohé další, tak, aby si je každý uživatel moderních 
technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky 
byly připravovány odborníky na  základě reálných 
případů, jimiž se podvodníci snaží své oběti nachytat. 

Pachatelé se  při těchto útocích snaží překonávat 
zejména lidský faktor a  pod nejrůznějšími legendami 
využívají nátlaku, strachu a  časové tísně pro záchranu 
peněz nebo pro realizaci finanční transakce.

Stále častější praktikou jsou v  současné době tzv. 
reverzní inzertní podvody. Terčem útočníků jsou 

v  takovém případě především prodávající, kteří si zvolí 
jako platební metodu ‚bezpečnou platbu‘, tedy zaslání 
peněz z  karty na  kartu, prostřednictvím peněženky 
zvoleného bazaru. Protože jsou klienti oslovováni 
údajným kupcem jejich zboží, nepředpokládají, že 
se  z nich někdo snaží získat přístupové údaje k účtům 
a do  jejich internetového bankovnictví. Mají zájem zboží 
prodat, a aby toho co nejdříve docílili, slepě spolupracují 
a  vyplňují údaje o  svých kartách a  přístupech na  účet 
v  domnění, že nedělají nic špatně, a  s vírou, že získají 
peníze za  prodávané zboží. Opak je bohužel pravdou, 
o všechno přijdou. 

Nejčastější typy podvodů, desatero bezpečnosti ale 
hlavně interaktivní a poučný test o internetové 
bezpečnosti najdete na stránce: www.kybertest.cz

Policie ČR

mailto:jehnickelisty@seznam.cz
http://brno-jehnice.cz/jehnicke-listy
http://brno-jehnice.cz/cenik
http://brno-jehnice.cz/cenik
http://www.kybertest.cz

