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„Neuč se, život tě 
naučí“. Už je to pár de
sítek let, kdy jsem byl 
jeden z těch žáčků zá
kladní a později i střed
ní školy, který psával 
křídou podobné slogany 
na tabule a vymýšlel ti
síce důvodů, proč je 
zby tečné se zrovna dnes 
něco učit. Tehdy jsem 

pro své tvrzení měl řadu argumentů, ze kte
rých by dnes určitě neobstál ani jeden. 
Nicméně s postupem let a přibývajícími zku
šenostmi dostávají některé moje pubertální 
pošetilosti jiný rozměr. Pravda, škola mi do 
života dala mnoho důležitých vědomostí 
a znalostí, ale také je pravda, že dnes nedo
kážu zcela jistě říci, kolik z toho všeho jsou 
informace a kolik dezinformace. Kolik z to
ho, co jsem se naučil, je pravda, polopravda 
nebo dokonce lež. Nedokážu ani zcela jistě 
říci, zda všemu, co jsem se ve školách naučil, 
také věřím a hlavně zda tomu i rozumím. 
Škola je součástí života a život sám je jeden 
velký a nikdy nekončící semestr, ve kterém 
neplatí žádné předem dané rozvrhy výuky. 
Každý den, každou hodinu i minutu kon
frontujeme školní pravdy s těmi životními. 
Vždy znovu a znovu je nastavujeme jako 
pevný štít a doufáme, že odolají realitě všed
ního dne. Doufáme a věříme, že odolají, byť 
je náš štít plný děr, šrámů a jizev. Marně. 

Někdy v roce 1980 jsem si, stejně jako 
mnoho jiných lidí, musel přivydělávat a na
stoupil na brigádu do Janáčkova divadla. 
Dostal jsem se tehdy do svérázné party „ku
lisáků“. Byla to úžasná životní zkušenost, 
díky které jsem poprvé ochutnal vodku a na
učil se hrát karty. Našel jsem tam chlapíky, 
jejichž životy byly stejně tak nudné a fádní, 
jako neuvěřitelné a inspirující. V téhle pestré 
společnosti jsem trávil mnoho večerů a nocí. 
Stavěl jsem vesnici Prodané nevěstě, tůň pro 
zklamanou Rusalku, náves pro Řecké pašije, 
skálu pro Čertovu stěnu a spoustu dalších 
oper. Stavěl jsem a poznával osudy postav na 

jevišti i v šatně kulisáků. Většinou to byly 
nepřehlédnutelné osobnosti v tom špatném, 
ale i dobrém smyslu slova. Svou hlasitostí, 
gesty, slovníkem, agresivitou či věčnou ne
spokojeností a sebelítostí. Chvíli mi proto 
trvalo, než jsem se sblížil s Mirkem. Mezi 
kulisáky se mu neřeklo jinak než „Mlčoch“. 
Byl sice jedním z nich, ale v jejich stínu, jako 
by vůbec neexistoval. Zamlklý drobný chla
pík, kterého trápilo silné astma. Svůj sprej 
s lékem nosil stále při sobě a blížící se zá
chvat dokázal vždy včas rozpoznat. Prašné 
prostředí jeviště i zákulisí nebyly pro tuto 
diagnózu ideálním prostředím, ale doma jej 
čekala manželka v invalidním důchodu a tři 
děti. Každá koruna se tak hodila. Přes den 
pracoval jako závozník a po večerech, sobo
tách a nedělích si chodil vydělávat do diva
dla. Byl obětavost sama. Vě děl přesně, kde 
má co uchopit, jak se k čemu postavit. 
Pamatoval si umístění kulis na každou scénu 
u všech oper. Nikdy a nikomu neodmítl po
moc. Posměšky a nadávky, kterými ho kole
gové častovali, jako by nevnímal. Vždy si 
jenom prohrábl dlouhé prošedivělé vlasy 
a koutky úst pozvedl k prchavému úsměvu. 

Toho roku se v divadle začala zkoušet 
opera, o které jsem ani nevěděl, že byla na
psána. Sergej Prokofjev ji nazval stejně jako 
Boris Nikolajevič Polevoj svůj román  
„Příběh opravdového člověka“. 

Snad každý z nás, tedy alespoň z té mojí 
generace dnešních šedesátníků, si vybaví 
příběh o sovětském letci Velké vlastenecké 
války, kterého nad okupovaným územím se
střelily německé stíhačky. Poranil si obě no
hy a za osmnáct dní, po které se plazil ne
přátelským územím, urazil více než 60 ki
lometrů. Jeho příběh tím ale neskončil. 
V mos kev ském lazaretu mu nakonec museli 
obě zraněné nohy amputovat. Letec Me res
jev dostal protézy, na kterých si nejprve za
tancoval a později se dokonce vrátil ke své
mu pluku a začal opět létat a bojovat s nepří
telem. 

Seděl jsem v portále jeviště a nevěřícně 
hleděl na postavu v uniformě sovětského let
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Na slovíčko,
přátelé…

➜ …dokončení na 4. straně

ce, který se mi z dob dětství vracel do 
života. Z dob dětství a dospívání, kdy 
jsem ještě dost dobře nevnímal rozdíl 
mezi ideály a ideologií. Z dob dětství 
kdy byl tento nadporučík sovětského 
letectva člověkem, o kterém jsem četl 
román, učil se o něm ve škole, psal 
o něm slo hové práce a viděl o něm 
film. Tehdy toho bylo dost na to, 
abych o něm nepochyboval. 

Motto k zamyšlení
Všechno	co	jste	v	životě	prožili,	můžete	ještě	využít.	 
Pokud	to	nedokážete,	byl	to	ztracený	čas.	 	 	 	 	 	 	— Život sám

Opravdový člověk…
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Ústavní soud je specializovaným auto
nomním soudním orgánem se sídlem 
v Brně, jehož postavení a kompetence 
jsou garantovány přímo Ústavou České 
republiky. Není součástí obecné soudní 
soustavy. Jeho základním úkolem je 
ochrana ústavnosti a práv zakotvených 
v Ústavě, Listině základních práv a svo
bod a dalších nejvyšších ústavních záko
nech.

Ústavnímu soudu rovněž přísluší roz
hodovat o některých záležitostech týkají
cích se volebního práva či posuzování, 
zda mezinárodní smlouvy přijímané na
ším státem jsou v průběhu jejich ratifika
ce v souladu s Ústavou.

Soud je složen z 15 soudců jmenova
ných do funkcí prezidentem republiky na 
dobu deseti let, a to i opakovaně. Tím se 
výrazně liší od běžných soudců, jejichž 
funkční období není časově omezeno.

Soudci rozhodují v tříčlenných sená
tech anebo v plénu. Ve věci samé se jejich 
rozhodnutí nazývají nález, v ostatních zá
ležitostech usnesení. Doplňkovým pra
menem práva jsou rovněž odůvodnění ná
lezů, která často obsahují vyjádření k vý
znamným právním otázkám. Proti 
rozhodnutím není možné použít opravné 
prostředky.

Historie
Ústavní soud ČR zahájil svou činnost 

15. 7. 1993, kdy navázal na předchozí po
měrně krátkou činnost Ústavního soudu 
ČSFR, který vznikl v roce 1991. Federální 
soud rovněž se sídlem v Brně měl 12 
soudců, přičemž každá z republik měla 
šest zástupců, jejichž funkce byla omeze
na na sedm let.

Historie ústavního soudnictví na na
šem území je poměrně bohatá, je však 
ovlivněná komunistickou historií, respek
tive ústavami z roku 1948 a 1960, které 
s existencí této soudní větve nepočítaly.

Základní pilíře byly položeny už v ro
ce 1921, kdy byl zřízen zvláštní soud, je
hož sedmičlenný sbor byl ustanoven na 
deset let. Po uplynutí prvního funkčního 
období však vláda jeho působení neobno
vila, a tak se nestalo ani do začátku druhé 
světové války, kdy by veškeré snahy stej
ně vyšly nazmar.

O částečnou obnovu se pokusil právní 
systém v roce 1968. Na základě zákona 
sice údajně vznikl ústavní soud federace, 

ale ten předpokládal, že budou rovněž 
existovat i podobné instituce na území 
obou republik. To se však nikdy nestalo. 
Nenaplněná úprava zůstala v této zvláštní 
podobě víc jak dvacet let.

Soudci Ústavního soudu 
(k 7. červnu 2018) jsou: 
předseda Pavel Rychetský, místopřed

sedové Milada Tomková a Jaroslav Fe nyk 
a soudci Jan Filip, Vladimír Sládeček, 
Ludvík David, Kateřina Šimáčková, Ra
dovan Suchánek, Jiří Zemánek, Vojtěch 
Šimíček, Tomáš Lichovník, David Uhlíř, 
Jaromír Jirsa, Josef Fiala a Jan Musil.

Kdo může podat ústavní stížnost?
Ústavní stížnost může podat fyzická 

nebo právnická osoba, pokud tvrdí, že 
pravomocným rozhodnutím v řízení, 
v němž byla účastníkem, opatřením nebo 
zásahem orgánu veřejné moci bylo poru
šeno její základní právo nebo svoboda 
garantovaná ústavním pořádkem.

Stěžovatel musí uvést, které právo či 
svoboda byla porušena. Ústavní soud není 
nadřízený obecným soudům. Jeho pravo
mocí není přezkoumávat cizí rozhodnutí, 
nýbrž ústavnost. Každý účastník i vedlej
ší účastník řízení musí být zastoupen ad
vokátem.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 
dnů od doručení posledního procesního 
prostředku. Lhůta začíná běžet následují
cí den od doručení rozhodnutí stěžovateli. 
Nelze ji prodloužit a ani prominout.

Stížnost je přípustná jen tehdy, pokud 
stěžovatel vyčerpal všechny procesní řád
né i mimořádné prostředky, které mu 
umožňuje zákon.

Ústavní soud může zrušit napadené 
rozhodnutí, zakázat příslušnému státnímu 
orgánu, aby v porušování práva a svobody 
pokračoval, a může mu rovněž přikázat, 
aby obnovil stav před porušením.

Ústavní soud figuruje i v řízení o zru
šení zákonů nebo jiných právních před
pisů. Návrh na zrušení zákona či jeho 
jednotlivých ustanovení může podat pre
zident republiky, skupina nejméně 41 po
slanců nebo 17 senátorů, senát Ústavního 
soudu v souvislosti s rozhodováním 
o ústavní stížnosti, vláda za určitých pod
mínek nebo ten, kdo podal ústavní stíž
nost, anebo ten, kdo podal návrh na obno
vu řízení.

Návrh na zrušení jiného právního 
předpisu než zákona nebo jeho jednotlivé
ho ustanovení může podat vláda, alespoň 

25 poslanců nebo 10 senátorů, senát 
Ústavního soudu v souvislosti s rozhodo
váním o ústavní stížnosti, ten, kdo podal 
ústavní stížnost, a nebo ten, kdo podal 
návrh na obnovu řízení, zastupitelstvo 
kraje, veřejný ochránce práv, ministr vni
tra v případě, že se jedná o zrušení obec
ně závazné vyhlášky kraje a nebo hlavní
ho města Prahy nebo návrh na zrušení 
právního předpisu obce, případně také 
zastupitelstvo obce, pokud se jedná o zru
šení právního předpisu kraje, do jehož 
územního obvodu obec patří.

Nejvýznamnější kauzy
Zrušený ústavní zákon 
a zastavené volby
Ústavní soud v září 2009 vyhověl stíž

nosti poslance Miloše Melčáka na ústavní 
zákon o jednorázovém zkrácení volební
ho období Sněmovny. Na tom se domluvi
la téměř celá politická reprezentace. Soud 
tak poprvé zrušil ústavní zákon. Zname
nalo to, že se předčasné volby ve dnech 9. 
a 10. října, jejichž příprava již byla v pl
ném proudu, nekonaly. To vyvolalo na 
politické scéně obrovský poprask.

Soud ale argumentoval tím, že se mě
ní pravidla během hry. Politikům nezbylo 
nic jiného, než rozhodnutí respektovat 
a urychleně přijmout změnu Ústavy o „sa
morozpuštění“ Sněmovny. Uspo řá dat 
předčasné volby v pozdějším termínu na 
základě tohoto zákona si ale politici už 
netroufli, obávali se, že Ústavní soud vol
by opět zruší se stejným argumentem, že 
se mění pravidla během hry.

Lisabonská smlouva
Ústavní soud se otázkou, zda Lisabon

ská smlouva je či není v souladu s českým 
ústavním pořádkem, zabýval v listopadu 
roku 2008. Tehdy nerozhodoval o celém 
textu, ale pouze o jeho jednotlivých čás
tech, které figurovaly v žádosti o pře
zkum.

Došel k závěru, že v uvedených pasá
žích smlouva není v rozporu českým 
ústavním pořádkem. Český parlament 
Lisabonskou smlouvu ratifikoval.

Na poslední krok ratifikačního proce
su, který byl v rukou tehdejšího preziden
ta a ostrého kritika úmluvy Václava Klau
se, se však muselo čekat i přesto, že podle 
ústavních soudců musí prezident smlouvu 
neodkladně podepsat. Stvrdil ji až 3. lis
topadu 2009 za ostrého nesouhlasu se slo
vy, že „Česká republika přestane být su

Ústavní soud
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verénním státem”. V platnost smlouva 
vstoupila 1. prosince 2009.

Regulované nájemné
Ústavní soud se několikrát opakovaně 

vyjádřil k otázce takzvaného regulované
ho nájemného. Stát díky vyhlášce o regu
lovaném nájemném byl schopen určovat 
výši cen nájemného do doby, než Ústavní 
soud v roce 2000 rozhodl o zrušení vy
hlášky ke dni 31. 12. 2001. Ta byla poslé
ze nahrazena jiným právním předpisem.

Zákon č. 107/2006 Sb. umožňoval jed
nostranně zvýšit nájemné ze strany prona
jímatele, a to do určité zákonem stanove
né hranice, a to kdykoliv v časovém roz
mezí od ledna 2007 do konce roku 2010. 

Vztahoval se zhruba na 760 tisíc bytů, 
které podléhaly regulovanému nájemné
mu. Část zákona pozbyla platnosti 31. 12. 
2010, poté už měla regulace probíhat na 
základě vzájemné dohody mezi nájem
cem a pronajímatelem.

Ústavní soud vydal nálezy o neústav
nosti regulace nájemného. Podle něj poru
šuje lidská práva, a to především v bodě 
volného užívání vlastního majetku a tak
též v právu na spravedlivý proces. 
Rozhodl tak ve prospěch žalujících a vrá
til případy zpět k soudům prvního stupně.

Regulované nájemné bylo předmětem 
sporu taktéž u mezinárodního soudu ve 
Štrasburku.

Regulační poplatky
Ústavní soud rozhodoval i v případě 

regulačních poplatků ve zdravotnictví. 
Nálezem ze dne 28. května 2008 stanovil, 
že pacienti budou u lékaře hradit poplatky 
i nadále. Z celkového počtu 15 soudců se 
sedm vyslovilo odlišně, rozhodl proto je
diný hlas. Neshledal tak poplatky jako 
protiústavní a omezující poskytování 
zdravotní péče a přenechal je politikům, 
kterým podle vyjádření soudce zpravoda
je Stanislava Balíka náleží. „Je především 
úkolem politických stran a pravomocí zá
konodárce, aby stanovil tyto rámce. My 
máme posuzovat jen případnou proti
ústavnost,” uvedl Balík.

n 

Nemůžete najít klíče, ale nejste si jisti, 
jestli jste je třeba jen nezapomněli na cha
lupě nebo jste je nenechali ležet v autě? 
Pokud je nenajdete, a navíc nejste schopni 
s jistotou říct, že je neměl v ruce nikdo 
cizí, pak je lepší se k nim chovat jako 
kdyby vám je někdo ukradl. A to i v pří
padě, že je najdete.

Nemůžeteli si být jisti, že klíče ne
skončily v nepovolaných rukou, že si ně
kdo neudělal kopii, není výroba náhrad
ního klíče ke stávajícímu zámku bez
pečným řešením. Ztrátu je třeba řešit 
oka mžitě, a to vždy výměnou nebo překó
dováním zámkové vložky. 

Dvojnásob rychle byste měli vyrazit 
domů nebo zorganizovat okamžitou vý
měnu zámku ve chvíli, kdy někdo přišel 
současně ke klíčům i dokladům, a tím pá
dem k adrese vašeho bydliště. Pak ihned 
zavolejte někomu, kdo má od bytu či do
mu klíče, aby tam vyrazil a počkal na zá
mečníka – anebo na vás, až se vrátíte 
s novým zámkem.

Máte–li podezření, že vám klíče ně
kdo odcizil, ohlaste vše na policii. Pa ma

tuj te na to, že v případě vykradení bytu, 
které provedl pachatel s vaším klíčem 
v ruce, budete mít problémy i s případnou 
náhradou škody od pojišťovny.

Z praxe jsou známy i případy, vykra
dení bytu metodou, které se říká „kří
žem“. Ve chvíli, kdy si dáváte někde sraz 
s někým, kdo údajně vaše klíče i s dokla
dy našel, nechte určitě někoho v bytě. 
Není vyloučeno, že jde o lest, kdy vás pa
chatel chce vylákat z bytu a během schůz
ky je váš byt vykradený.

Kdo to vymění? 
Jestliže ztratíte klíče od zamčeného 

zámku a neexistuje náhradní klíč, pak 
dveře otevře jen specializovaná firma. 
Většinou to není levná záležitost, ale vy
platí se to. Amatérské snahy o otevření 
takového zámku končí většinou špatně 
a můžete poškodit i celé dveře.

Profesionál vám také poradí s výbě
rem kvalitního zámku i celkovou bezpeč
ností dveří, které máte. Obecně platí, že 
za odolné se považují dveře, které mají 
minimálně třetí bezpečnostní kategorii, 

stejně jako jejich zámek a kování. Pokud 
chcete ušetřit, můžete si zámek vyměnit 
sami – ale až po otevření dveří, jinak to 
nejde.

Kam dát náhradní klíče? 
K novému zámku bývají tři i čtyři klí

če – podělit byste měli členy rodiny, ale 
myslet je potřeba i na nějaký ten náhrad
ní. Pokud jde o klíče s bezpečnostní kar
tou, pak by vám je měli vyrobit jen ve 
chvíli, kdy ji spolu s originálem klíče 
předložíte. Jeden originál byste měli 
uchovávat stranou, a právě z něj pak dělat 
duplikáty.

Mezi bezpečnostní pravidla patří, že 
druhý – náhradní – klíč od bytu či auta by 
měl být na osvědčeném místě: u někoho 
z rodiny, spolehlivé sousedky, kamaráda. 

Různé zaručené schovávačky nejsou 
příliš dobrý nápad. Zloději mají většinou 
hodně zkušeností, dobrý odhad nebo mís
to úkrytu vypozorovali. 
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Klíče od bytu – ztracené, jako ukradené

Po nějaké době, se v klubových veče
rech vrátíme k duchovnímu tématu. V ro
ce 2012, jsme klubový večer uspořádali 
v klášteře řádu Kapucínů, kde nás prová
zel kvardián kláštera kapucínů, bratr Voj
těch Drahomír Dvouletý, v roce 2013 byl 
našim hostem brněnský děkan Mons. 

Václav Slouk a v roce 2014 jsme pozvali 
převora Konventu Hospitálského řádu sv. 
Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně 
bratra Františka Martina Macka.

Rok 2019 jsme se rozhodli věnovat br
něnskému biskupství, které je nedílnou 
a důležitou součástí života v našem městě 

a v jehož historii i současnosti najdeme 
mnoho zajímavého a poučného.

Brněnská diecéze se rozkládá na ploše 
10 668 km2 a svou rozlohou je třetí nej
větší v České republice. Založení Biskup
ství brněnského je spjato s církevními 
reformami Marie Terezie a Josefa II., kte
ré v 70. letech 18. století radikálně zasáh
ly do života církve v celé habsburské mo
narchii.

Klubové večery v roce 2019



Našimi hosty tak v roce 2019 budou 
zástupci Biskupství brněnského, kteří 
prozradí něco o sobě, svém životě, víře, 
ale i o fungování biskupství a brněnské 
diecéze. 

V březnu 2019 bude hostem bývalý 
generální vikář brněnské diecéze a děkan 
Královské stoliční kapituly sv. Petra 
a Pavla  Mons. Mgr. Jiří Mikulášek. 

V dubnu pak mezi nás zavítá pomoc
ný brněnský biskup, titulární biskup 
Litomyšlský, sídelní kanovník královské 
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně 
a generální vikář brněnské diecéze Mons. 
Ing. Mgr. Pavel Konzbul.

V září naše pozvání přijal sudní vikář 
Diecézního církevního soudu, 1. kanov
ník Královské stoliční kapituly sv. Petra 
a Pavla. Od roku 2005 také vedoucí 
Diecézního církevního soudu a prezident 
Akademie kanovnického práva Mons. 
Mgr. Karel Orlita, JU.D.

Na listopad plánujeme návštěvu ve
doucího střediska pro liturgickou hudbu 
v brněnské diecézi, varhaníka v kostele 
sv. Jakuba, dirigenta, hudebního sklada
tele a chrámového zpěváka Mg.A. et. 
Mg.A. Ondřeje Můčku.

O distribuci vstupenek vás, jako vždy, 
budeme informovat prostřednictvím 
služby SMS operátor. Samotné vstupen
ky si budete moci vyzvednout v Turis
tickém informačním centru na ulici 
Panenská. 
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modrá je pant. 072U

Režisér představení měl nelehký 
úkol. Vtěsnat osmnáct dnů a 60 kilomet
rů plazení Meresjeva do 60 minut před
stavení a pár metrů šířky jeviště. Vyřešil 
to s vědomím, že jeho úkolem nebylo jen 
odvyprávět příběh sovětského hrdiny, ale 
také umožnit jeho představiteli odzpívat 
náročné operní árie. Nechal tedy zpívají
cího letce ležet na podlaze jeviště, a za 
jeho zády jsme se my, kulisáci, v černých 
kuklách a kombinézách plazili, tlačíce 
před sebou pařezy stromů, balvany a ke
ře. Ležel jsem na jevišti, před stovkami 
diváků, kteří mě neviděli. Posunoval 
jsem vytrvale svůj, snad stoletý, pařez 
a snažil se udržet vzdálenost od Mlčocha, 
který přede mnou tlačil balvan obrostlý 
mechem. Šlo to ztuha. Malá kolečka pod 
pařezem i balvanem zápasila se shrnují
cím se černým kobercem na podlaze je
viště. Slyšel jsem, jak Mlčoch ztěžka 
dýchá a jeho balvan se zastavil. Bylo vi
dět, jak se snaží dostat rukama pod kom
binézu a došlo mi, že potřebuje svůj sprej 
na astma. Záchvat přišel v ten nejhorší 
okamžik. Tak jak Mlčochovi docházel 
dech, stávaly se jeho pohyby čím dál tím 
více křečovité. Jeho průdušky vydávaly 
chraptivý pískavý zvuk, který byl s kaž
dou vteřinou silnější a silnější. Přerývané 
sípání dusícího se Mlčocha zanikalo 
v mo hut ném finále letce Meres jeva. Za 
jeho zády se v prachu jeviště odehrával 
boj opravdových lidí o život opravdového 
člověka. 

Plazící se černé postavy kulisáků 
táhly za zády sovětského letce, svého ne

viditelného parťáka pryč z jeviště. Lidé 
v hledišti ale tento příběh neviděli. 
Světla reflektorů jim určovala, co mají 
vidět, kam mají dohlédnout, kde hledat 
opravdového člověka a jeho opravdový 
příběh. U balvanu obrostlého mechem, 
se virtuální boj o život změnil ve skuteč
ný. Opravdový člověk se změnil 
v OPRAV DO VÉHO ČLOVĚKA a pří
běh z románu, filmu i jeviště divadla se 
změnil ve skutečný příběh ve skutečném 
životě. 

Díval jsem se za odjíždějící sanitkou, 
která odvážela „Mlčocha“, a kolem nás 
se pomalu začali trousit lidé odcházející 
z představení. Ten večer jsme všichni ve 
stejném okamžiku, ve stejném divadle 
a na stejném jevišti prožili své vlastní 
příběhy. Byly naše a byly opravdové. 
Není opravdovějších příběhů, než těch, 
které sami prožíváme. Není opravdověj
ších lidí, než těch, které milujeme, kte
rým nasloucháme, které respektujeme, 
kterým pomáháme, kteří jsou součástí 
našeho života. 

Za pár dnů jsem seděl s „Mlčochem“ 
a partou kulisáků v zakouřené hospodě 
a probíral s nimi politiku, sex i tabulku 
extraligy. Nesvítila na ně světla reflekto
rů, nikdo je neznal, nenapsal o nich ro
mán, ani neudělali nic hrdinského. 
Přesto byli opravdovější než kdokoliv 
jiný a jejich příběhy bořily jednu moji 
„školní pravdu“ za druhou. Občas to bo
lelo, ale poslouchal jsem pozorně.
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Chceteli se přihlásit do našeho vzdě
lávacího programu, ještě důkladně zvažte 
své reálné možnosti. Zejména, máteli 
opravdu zájem, čas a chuť věnovat se ná
ročnému studiu. Zda máte odpovídající 
dopravní spojení a zda se vám naše studi
um nekříží s jinými aktivitami. 

Přednášky základního programu jsou 
každé pondělí od 9 do 12 hodin v budově 
Areálu dopravní výchovy a vzdělávání 
Městské policie Brno, Bauerova č. 322/7, 
Brno 603 00 (zastávka Riviéra, okružní 
linky č. 44, 84. Parkování osobních auto
mobilů je možné naproti areálu u 7. brány 
BVV). Cyklus přednášek začíná v září 
a po dvou letech se v dubnu završuje slav
nostním vyřazením. 

Zápis do XIV. ročníku SENIOR 
AKADEMIE proběhne dne 13. 5. 2019 
od 8:00 h.

Zájemci si mohou vybrat mezi přihlá
šením osobně a elektronickou cestou. 

Elektronické přihlášení – formuláře 
přihlášek budou pro vyplnění zpřístupně
ny prostřednictvím odkazu na této strán
ce dne 13. 5. 2019 v 8.00. Pro platnou re
gistraci je rozhodující přijetí přihlášky 
a její automatické potvrzení. 

Osobní přihlášení – na adrese Baue
rova 7, Areál dopravní výchovy a vzdělá
vání RIVIÉRA, v budově „Zámečku“.  
Hlavní brána areálu se otevírá v 5,30 ho
din, a zájemci, kteří se dostaví před os
mou hodinou, mohou na registraci a vy

plnění přihlášky vyčkat v přednáškovém 
sále budovy. Čekajícím bude k dispozici 
automat na kávu i toalety. Pro platnou re
gistraci bude rozhodující evidenční lístek 
pořadí, v jakém se zájemci o studium do
staví na recepci Areálu Riviéra. 

Údaje, které budete potřebovat 
pro vyplnění přihlášky:
Jméno – Příjmení – Titul – Datum naroz. 
Telefon – email – Bydliště (obec)
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Zápis do XIV. ročníku Senior akademie 2019-20

Abychom umožnili absolvovat vzdělávací 
program zcela novým zájemcům, nebude
me ke studiu přijímat absolventy SENIOR 
AKA DEMIE, kteří ukončili Po kro čilý 
program v letech 2017, 2018 a 2019.


