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Peklo je prázdné…
Je to pár dnů, kdy jsem
strávil celé dopoledne
na jednom semináři
o poruchách osobnosti
a psychopatii. Pozorně
Na slovíčko, jsem poslouchal přednášejícího a s každou
přátelé…
další minutou začínal
více a více vnímat sám
sebe jako porouchaného
jedince. Nevěřícně jsem
si poznamenával poruchu za poruchou. Čím
delší byl jejich seznam,
tím více jsem propadal
chaosu, kterou z nich
vlastně mám. Některými jsem prošel v období dospívání, jiným jsem propadnul v čase
vlastního workoholismu na začátku devadesátých let, a příznaky mnohých dalších na
sobě pozoruji i dnes, ve svém zralém věku.
Malé a škodolibé uklidnění přišlo až v okamžiku, kdy nás přednášející seznámil s kvalifikovanými odhady, které zmiňují jak velké je procento populace „porouchaných“
lidí. Je nás opravdu hodně, kteří v sobě
máme něco nedobrého. Před obědem jsem si
diagnostikoval poruchu nálad se sklony
k depresi a úzkosti. Po obědě se to sice zlepšilo, ale dostavila se malátnost a s ní i porucha učení. Podrážděně jsem si mezi prsty
pohrával s propiskou a pozvolna nalézal
odvahu se vzepřít osudu. Dobře jsem věděl,
že právě vstupuji do říše poruchy opozičního vzdoru s jasnými projevy tikové poruchy,
ale nedalo se to ovládnout. Nešlo to. Přesně
jak o tom mluvil přednášející. Neumíme to
efektivně léčit! Přestal jsem si dělat
poznámky a snažil se ovládnout svůj tik
i vzdor. Asi tušíte, že mluvím v nadsázce,
ale… Na plátně běželo video s ukázkou
agresivního narcismu a já se vzpomínkami
vrátil o více jak 20 let do minulosti.
Do vánoc tehdy zbývalo pár dnů, když
jsme za obchodním domem na ulici Dornych
našli Jendu. Podivína, který žil ve svém
vlastním světě. Nebyl to bezdomovec. Měl

svůj byt, slušný invalidní důchod a potřebu
být pořád mezi lidmi. Skoro každý den chodil po ulicích, mluvil na lidi, které potkával,
usmíval se a pořád děkoval. Myslím, že mu
nevadilo, že se téměř nikdy nedočkal odpovědi. Vypadal spokojeně a šťastně.
Ten den byl ale špinavý, prochladlý
a zraněný. Zakrvácený obličej a bolestivé
zranění nohy v kombinaci s přemírou alkoholu ho v mrazivé prosincové noci mohly
stát život. Tehdy to ale zvládnul. Skoro nemluvil, nestěžoval si, nenadával, nelitoval
se. Snažil se otevřít víčka ztěžklá opilostí,
bolestí a únavou. Na výpověď o okolnostech
jeho zranění nebylo v tu chvíli ani pomyšlení a kolegové z obvodního oddělení si případ převzali k došetření. Čekali jsme na příjezd sanitky. Posádka jej opatrně naložila na
nosítka s podezřením na zlomeninu stehenní
kosti, otřes mozku a podchlazení. Ještě než
zmizel v útrobách sanitky, chytil mě zlehka
za rukáv. Několikrát bolestí polknul na
prázdno: „Děkuji…peklo je prázdné…“.
Řekl to klidně a tiše. Jen tak, bez dalšího vysvětlení, gesta, emocí nebo výrazu tváře.
Bylo to sice zvláštní a v předvánoční době
symbolické, ale já vlastně moc nevěděl, co
s tím. Byla to slova, která splynula se stovkami a tisíci vyřčených slov opilých, agresivních, plačtivých, apatických anebo vzteklých lidí.
Blížily se velikonoce a já mezi lidmi zahlédnul známou postavu Jendy. Šel pomalu
a těžce. V chůzi si pomáhal dvěma berlemi
a často oddychoval. Mluvil na lidi, kteří jej
bez zájmu míjeli. Usmíval se na ně a bylo
mu jedno, že se na něj nedívají, že jej neposlouchají. Říkal jim, co potřeboval říct.
Rozdával úsměvy, protože měl pocit, že je
jich kolem něj málo.
Počkal jsem, až přijde blíž. Uviděl mě
a široce se usmál. Chtěl něco říct, ale já jsem
jej předešel otázkou: „Tak co se tehdy před
vánoci vlastně stalo, Jendo?“. Dlouho se
díval bez odpovědi. Víčka se mu lehce zachvěla a úsměv na tváři vypadal nějak jinak.
„Peklo je prázdné…“ řekl pomalu. Potom se

Motto k zamyšlení
Nejsem nerozumný, jenom nemám stejný rozum jako vy.
									Diogénes
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Moudří se naučí
víc od bláznů
než blázen od moudrého.

Cato Starší

ke mně naklonil a zašeptal: „…ďáblové jsou mezi námi“. Několikrát pokýval hlavou, aby svému sdělení dodal více vážnosti. Nemusel to dělat.
Teď už ne!
Jenda pomalu pokračoval ve své
cestě, na které jej nikdo neposlouchal. I já jsem, tehdy před vánočními
svátky, Jendu málo poslouchal.
Kdybych byl pozornější a trpělivější,
věděl bych, co chtěl říci. Věděl bych,
že mám hledat někoho, kdo opustil
peklo. Někoho, kdo je bez soucitu,
bez svědomí a bez lásky. Někoho,
kdo Jendovi ublížil. Někoho, kdo je
mezi námi.
…dokončení na 4. straně ➜

Počátek Městské policie v Brně
Vznik brněnské městské policie byl
spjat s prusko-rakouskou válkou v roce
1866. Podobně jako v Praze působil
i v Brně oddíl Vojenského policejního
strážního sboru, tehdy v síle asi 40 mužů.
I brněnský oddíl opustil za pruského
ohrožení město. Bezpečnostní služby se
pak musel ujmout brněnský měšťanský
a ostrostřelecký sbor pod vedením zástupce purkmistra. Navíc byl zřízen provizorní civilní strážní sbor o 40 mužích.
Aby se napříště nemusela bezpečnostní situace řešit náhradními prostředky,
byla v Brně na podzim roku 1866 založena městská policie (Sicherheits-Polizei
der Landeshauptstadt Brün, případně
Brünner städtische Polizei-Sicherheitswache). Byla definována jako civilní
strážní sbor a exekutivní orgán lokální
policie zemského hlavního města Brna.
Podléhala purkmistrovi či jeho zástupci.
K jejímu zřízení byl ustaven policejní
úřad brněnské obecní rady (Polizeiamt
des Brünner Gemeinderates). Představe
ným tohoto úřadu se stal městský úředník
v hodnosti městského rady (Stadtrat).
Jednotlivé sekce vedli okresní dohlížitelé
(Bezirks-Inspizienten). Při formování
stráže byli do jejích vedoucích funkcí dosazeni někteří úředníci c.k. policejního
ředitelství. Městská policie tehdy čítala
90 mužů.
V roce 1866 byla brněnská městská
policie ustavena pouze provizorně, definitivně teprve roku 1868. Od toho roku
měla též právo udělovat licence na hudební produkce, taneční zábavy, otevření
hostinců a kaváren přes zavírací hodinu
a provádět inspekce veřejných tanečních
zábav. Její stav vzrostl na 100 mužů
a k městské policii přešli další úředníci
c.k. policejního ředitelství. Vedle bývalých státních policistů nacházíme v řadách velitelského sboru i bývalé armádní
důstojníky a četníky. V roce 1871 došlo
k dalšímu zvýšení početního stavu brněnské policie. Tehdy byli také zrušeni
zvláštní strážci tržišť (Markthüttenwache),
tržní dohlížitelé (Marketenaufseher) a ponocní (Nachtwächter) a nahrazeni policií.
Další reorganizace proběhly v letech
1892 a 1905. Městský policejní úřad sídlil
v budově dnešní Staré radnice. V téže budově se nacházelo i policejní vězení, používané rovněž při postrku.
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Členění Městské
policie v Brně
Policejní stráž se dělila na 4 sekce,
které vykonávaly službu ve vymezených
okresech. Během služby měli policisté
stanoviště na strážnicích jednotlivých
sekcí. V případě potřeby se povolávalo
i mužstvo, které nebylo momentálně ve
službě.
Rozdělení města na 4 policejní okresy
trvalo ještě v 90. letech 19. století.
Městský policejní úřad zaměstnával tehdy celkem asi 140 osob, z toho 120 uniformovaných strážníků. Počet strážníků
během doby narůstal, ke konci 19. století
to bylo zhruba 170 mužů. Na počátku
20. století sloužilo u městské policie přes
230 mužů (plánovaný stav byl dokonce
300 mužů). Brno bylo tehdy rozčleněno
na 8 policejních okresů, které se dále dělily na revíry.
V roce 1905 byl zřízen oddíl jízdní
policie, určený k zásahům proti demonstracím. Plánovaný stav byl 25 jezdců, ve
skutečnosti jich bylo k dispozici pouze
deset. Brněnská městská policie měla dále i cyklistický oddíl a existovala při ní
dokonce i malá policejní kapela.

Brněnští strážníci
První služební instrukce pro brněnskou městskou policii byla vydána už
v listopadu 1866 a jako podmínku pro
přijetí do sboru uváděla:
• rakouské státní občanství;
• bezúhonnost;
• horlivost a svědomitost;
• tělesnou zdatnost;
• znalost místních poměrů;
• znalost obou zemských jazyků
(němčiny a češtiny) slovem i písmem;
Strážníci byli přijímáni na dvouměsíční zkušební lhůtu. Před definitivním přijetím skládali služební přísahu. Strážník
nesměl vykonávat žádné vedlejší zaměstnání. Od obce dostával plat a služební
oděv. Pro případ neschopnosti vykonávat
službu pro nemoc či poranění byl založen
výpomocný fond, do kterého strážníci
pravidelně přispívali ze svého platu.
Dovolenou v délce do tří dnů mohl poli-

cistům udělovat představený policejního
úřadu, delší dovolenou pak purkmistr,
případně jeho zástupce.
Strážník měl plnit bezpodmínečně
a bezodkladně všechny služební příkazy
svých nadřízených. Měl postupovat vždy
nestranně, být neúplatný, střízlivý a k veřejnosti zdvořilý. Ve službě musel nosit
čistou uniformu. Nesměl pít na dluh ani
se zadlužit v hazardních hrách.
Při hlídkové službě měl strážník, mimo jiné, dbát o průjezdnost vozovek
a průchodnost chodníků i o čistotu veřejných prostranství. Dále byl povinen kontrolovat nájemné vozy, provádět dohled
na tržištích apod.
Při zatýkání byla nejprve použita výzva: „Žádám vás, abyste se mnou šel na
úřad“ (Ich ersuche Sie, mit mir zum Amte
gehen). Po jejím neuposlechnutí následovalo prohlášení: „Jste zatčen (Sie sind
arretiert).“
Policisté byli uniformováni, přirozeně
s výjimkou detektivů. Uniformy se během doby několikrát změnily. Strážníci
nosili na pokrývkách hlavy městský znak.
Na uniformách byla umístěna i osobní
čísla, buď na kokardách čepic, či na mosazných štítcích ve tvaru půlměsíce, zavěšených kolem krku (Messingringkragen,
Halbmond).
Podle první služební instrukce měli
strážníci sloužit ve dne beze zbraně, v noci s poboční zbraní (tj. šavlí). Šavle se
měly nosit i ve dne, pokud to bylo zvláště
nařízeno. Pro mimořádné případy byly na
strážnici připraveny pušky. V praxi se
k denní službě používaly z počátku hole,
později standardně šavle. K nočním hlídkám pušky s bajonetem. Ke konci 19. století se množily případy napadení policistů. Proto byly v roce 1895 zavedeny do
výzbroje brněnské policie revolvery.

Úkoly
a činnost strážníků
Již během prvních čtyř desetiletí své
existence vykazovala brněnská městská
policie rozsáhlou činnost. V té době provedla více než 200 000 zatčení. Zaváděla
též ve své době moderní kriminalistické
metody, jako například antropometrický
systém či album zločinců, na jehož tvorbě
spolupracoval policejní fotograf. Pro převážení obviněných k soudu byl pořízen
uzavřený tzv. postrkový vůz (Schub
wagen), což byl pokrok proti předchozímu předvádění po ulicích. Jako další pro-
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gresivní prvek lze při tehdejší neexistenci
všeobecné záchranné služby uvést i spolupráci městské policie s dobrovolným
záchranným oddílem brněnského tělocvičného spolku. Na přelomu 19. a 20.
století byly policejní stanice vybaveny
telefony, které je spojovaly navzájem
(včetně policejního úřadu) a dále s hasičskou centrálou.
Počátky brněnské městské policie nebyly snadné. Veřejnost, zvyklá na vojensky rázné vystupování bývalého Vojen
ského policejního strážního sboru, přijímala mnohdy novou civilní stráž značně
přezíravě. Přes prvotní potíže se městská
policie osvědčila jako výkonná represivní
složka, která za normálních okolností zajišťovala bez větších problémů bezpečnostní situaci ve městě. Vedle toho pomáhali strážníci za mimořádných okolností
při požárech, záchranných akcích apod. ,
pokud vypukly veřejné nepokoje, nebyla
brněnská policie schopna situaci zvládnout.

K větším nepokojům došlo v Brně již
v roce 1869. Tehdy se rozšířila zpráva, že
policisté při výslechu zabili jednoho zadrženého a pak fingovali jeho sebevraždu
v cele. Policisté byli na ulicích napadáni
davem a snažili se zachránit útěkem do
jedné ze svých strážnic. Když dav zaútočil i na tuto budovu, policisté v civilním
převlečení uprchli zadním vchodem.
Prostory strážnice pak byly poničeny.
Srocený dav táhl k radnici a pokračoval
v násilnostech. K jeho zpacifikování byla
povolána vojenská asistence dvou brněnských pěších pluků. Na jednotky postupující s nasazenými bodáky házel dav kameny a stejně odpověděl i na výstražnou
salvu slepými náboji. Demonstrace byla
rozprášena teprve ostrou salvou. Na místě
zůstali 2 mrtví a 8 zraněných. Kameny
bylo zasaženo mnoho vojáků a policistů.
Zranění utrpěl i tehdejší představený brněnské policie, když se snažil přemluvit
dav k rozchodu. Následně došlo k celé
řadě zatčení a do Brna byly vyslány další

Negativní myšlenky,
které ničí vztahy…
V duchu úvodníku tohoto čísla a blížících se vánočních svátků bychom vám
všem, našim absolventům, sympatizantům, ale i všem lidem dobré vůle, chtěli
popřát nejen zdraví, bez kterého je všechno ostatní složitější, ale zejména dostatek
síly, vůle a trpělivosti v každodenních
mezilidských vztazích. To první co musíme na cestě k nim změnit, jsme my sami.
Kognitivní zkreslení je odborný název
pro myšlenky, které vás přesvědčí, že je
něco pravda, i když ve skutečnosti tomu
tak není. A právě tyto myšlenky jsou velmi spjaté s negativním myšlením. Často
se tak stává, že vlivem svého vlastního
mylného přesvědčení nevědomky ničíme
sebe i své vztahy. Podívejte se s námi na
nejčastější kognitivní zkreslení, která negativně ovlivňují naše vztahy.

1. Předpokládání toho nejhoršího
Naší velmi častou chybou je, že často
dopředu předpokládáme, že věci skončí
špatně, a to ještě předtím, než je vůbec
začneme dělat. Pokud navíc se stejným
postojem přistupujeme k věcem, které
plánuje dělat partner, nemůžeme se divit,
že to na něm zanechá šrámy.

2. Vytváření velkých problémů
z malicherností
Někdy se člověk snadno nechá unést
svými pocity a dává důležitost věcem, co
si to vůbec nezaslouží. Za zcela nesmyslnými věcmi pak vidíme doslova bubáky.
Stačí jeden nepřítomný pohled, jeden
chybějící smajlík, ‚špatná‘ intonace, ‚nevhodný‘ výraz, ‚nepřesná‘ interpretace,
jedno zapomenutí a už je oheň na střeše.
Přitom se nemusí jednat o vůbec nic důležitého a cokoliv vypovídajícího. Pozor
tedy na všechny ty domněnky a vnitřní
strachy. Dělání z komára velblouda vztahům velmi škodí.

3. Děláním partnera zodpovědného
za vaše pocity
Každý je odpovědný sám za sebe.
Těžko se přičiníte o pocity štěstí druhého,
pokud se on sám o to nebude snažit.
Stejně jako těžko druhému pomůžete od
jeho chmur, pokud on sám nebude chtít.
Podobně nelze neustále spoléhat jen
na druhého, že bude vždy k dispozici
s útěchou. Člověk musí umět i ve vztahu
řešit problémy samostatně a hledat rovnováhu ve své vlastní hlavě.

vojenské jízdní
oddíly. Navíc byla brněnská městská policie přechodně posílena
50 četníky.
Další větší nepokoje v Brně souvisely se stávkami
v letech 1875,
1885 a 1905. Pra
videln ě musely
být nasazeny vojenské asistence.
V roce 1905 byli
do Brna staženi
četníci z Moravy, Dolních i Horních
Rakous, kteří pak delší dobu střežili brněnské veřejné budovy.
Zdroj:
Pavel Macek a Lubomír Uhlíř
„Dějiny policie a četnictva 1526 - 1918“
n

4. Nárokování si jiných pravidel
Vždy byste si měli uvědomit, že pravidla, která si nárokujete na druhých, musíte též respektovat. Pokud tedy přijdeme
unavené ze zaměstnání a budeme požadovat, aby nepořádek v kuchyni uklidil partner, pak si musíme uvědomit, že i on má
nárok být unavený ze zaměstnání, ale
i z jiných činností, stejně jako děti ze školy či z kroužků, a pokud chcete, aby večer
na rozdíl od vás fungovali, pak je o to
musíte požádat a rozhodně tyto věci nevnímat jako samozřejmosti.

5. Očekávání „spravedlnosti”
za všech okolností
Domáhat se spravedlnosti za všech
okolností ve vztazích nikdy nefungovalo
a nikdy fungovat nebude. Člověk si musí
uvědomit, že jeho pohled na spravedlnost
se může lišit od pohledů druhých. Těžko
lze tedy ke všemu přistupovat ve stylu
dnes já, zítra ty, pokud nezohledníme
všechny okolnosti.

6. Lpění na svém úhlu pohledu
Vždy je naopak dobré se na věci podívat i druhým úhlem pohledu. Jedině tak
dokážeme nalézat kompromis a budeme
schopni uspokojit nejen své potřeby, ale
i potřeby druhého.
…dokončení na str. 4

modrá je pant. 072U

úvodník …dokončení ze strany 1

Pomalu jsem na své obchůzce procházel ulicemi a díval se do tváří lidí. Neviděl
jsem jejich svědomí, duše a myšlenky.
Nevěděl jsem, jak moc nebo málo je dnes
peklo prázdné, ale od Jendy jsem se na
…dokončení ze strany 3

7. Mít příliš vysoká,
nereálná očekávání
Chtít od druhého, aby byl vždy a ve
všem stoprocentní je stejně nesmyslné
jako aby dělal vše, co vám na očích vidí
či vám přečte v myšlenkách. A nemusí jít
jen o partnera. Tato nesmyslná očekávání
můžeme mít i samy na sebe, což nás může velmi limitovat.

8. Okamžité nálepkování druhých
Soudit druhé a dávat jim nálepku okamžitě po prvním setkání se nevyplácí

učil, že to nesmím vzdát. Prázdné peklo
nám dává naději prázdného nebe. Ne
vždy se nám podaří včas odhadnout, kdo
kam patří, ale mnohem důležitější je vědět, kam patříme my sami.
n
v osobním ani profesním životě. Pokud
označíte nejlepšího kamaráda partnera po
prvním setkání za hlupáka, těžko se můžete divit, že partner zaujme obrannou
pozici a bude se s vámi kvůli němu hádat.
Dávat lidem druhé šance po jejich prvním
zaváhání se jednoduše vyplácí.

9. Obviňování ostatních
Pokaždé, když je ve vztahu něco špatně, nemůžete obviňovat jen partnera.
Musíte se naučit přebírat zodpovědnost
i za své vlastní chování. Ve vztahu jednoduše nefunguje „já”, ale „my”.     n

Doprava nejen
pro seniory

Je to již dlouho, co jste chodili do autoškoly nebo jste vždy seděli jen na místě
spolujezdce a jen „spolehlivě“ radili?
Strážnici Areálu dopravní výchovy
a vzdělávání pro vás připravili program,
který bude probíhat v měsících prosinci
2016, lednu a únoru 2017 na Dopravním
hřišti Riviéra, Bauerova 7, Brno. Strážníci
vás v interaktivních učebnách seznámí
s novinkami v právních normách, odpoví
na vaše dotazy a nabídnou vám možnost
ověřit si vaše teoretické znalosti dopravních předpisů formou krátkého testu.
Praktické dovednosti si budete moci vyzkoušet na auto, moto a cyklo trenažerech.

SMS operátor
Na přelomu prosince 2015 a ledna
2016 jsme spustili pro všechny naše studenty i absolventy nový způsob informování prostřednictvím informačního systému Jihomoravského kraje „SMS operátor“, jehož prostřednictvím vás budeme
informovat o připravovaných progra-

POZOR! Zprávy, které vám posíláme,
jsou tzv. DLOUHÉ SMS.
Čtěte je prosím pozorně a CELÉ,
aby nedocházelo
ke zbytečným nedorozuměním.
ročník 6   ❚  číslo 4  ❚  listopad 2016

Všechny termíny a další informace
najdete na našich webových stránkách
www.dopravnihristebrno.cz – projekty
pro veřejnost.
Přihlášky budou přijímány telefonicky dne 1. a 2. 12. 2016 na tel. čísle
724 901 674, do naplnění našich kapacitních možností.
Těšíme se na vás.
Za ADVV Bc. Pavel Walter
mech, o tom, kdy a kde budou k vyzvednutí místenky na klubové večery, letní
semináře, nebo že právě vychází další
číslo absolventských listů.
Všichni studenti i absolventi SENIOR
AKADEMIE, kteří nám při zahájení studia poskytli číslo na svůj mobilní telefon,
jsou do systému automaticky zařazeni.
Všichni, kteří NECHTĚJÍ tyto naše SMS
zprávy dostávat, nám mohou napsat na
elektronickou adresu luboslav.fiala@
mpb.cz. Jejich číslo z databáze vymažeme. Na stejnou adresu dejte vědět, pokud
o službu zájem máte a zprávy vám nechodí, nebo jste změnili své telefonní číslo. 				    n

Diskuzní
klubová
odpoledne
v roce 2017
Od října 2011 pro všechny absolventy
SENIOR AKADEMIE připravujeme, mino jiné, i Klubové diskuzní večery. V průběhu let jsme jejich začátek posunuli
o hodinu dříve a tak jim dnes říkáme
Klubová diskuzní odpoledne. Za dobu trvání tohoto absolventského programu jimi prošla řada zajímavých hostů, kteří
měli co říci a bylo se jich na co ptát.
I v roce 2017 je začátek klubových odpolední naplánován v 16:00 hod. Místem
konání nadále zůstane velký sál budovy
„Zámečku“ (bývalé lázně Riviéra) na ulici Bauerova č. 7 (vedle koupaliště Rivié
ra).
Jak se k nám do „Zámečku“ dostanete? Není to tak těžké, jak to vypadá.
Přímo před areálem (zastávka – Riviéra)
zastavují obě okružní autobusové linky
městské hromadné dopravy (44 a 84), které jezdí v 10 minutových intervalech.
Pokud jezdíte autem, můžete zaparkovat
naproti vstupu do areálu na parkovišti
před branou BVV č. 7. Do samotného
areálu Riviéra nevjíždějte. Výjimku mají
jen držitelé průkazů osob ZTP, jejichž vozidlo je řádně označeno.
Distribuci místenek pro nás i nadále bude zajišťovat Turistické informační centrum ve svém předprodeji
vstupenek. Nicméně v roce 2017 se
chystá změna adresy, kde bude předprodej vstupenek sídlit. O místě, kde
si nově budete moci místenky vyzvednout, vás budeme informovat službou
„SMS operátor“. Předb ěžn ě máme
informaci, že to bude v budově nového garážového domu na ulici Panen
ská. Je to ulička, která ústí na Domini
kánské náměstí, přímo před Novou
radnici.

Termíny diskuzních
klubových odpolední
LEDEN

DUBEN

ČERVENEC

ŘÍJEN

13. 7. 14. 13.
od 16:oo do 20:oo hod.

