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Někde jsem četl, že 
různá náboženství věři
la, že látky, které způ
sobují povznesenou ná
ladu, spánek nebo tiší 
bolest, jsou darem bohů 
– indické konopí pochá
zí z vlasů boha Višny, 
mák dala Řekům bohy
ně Démétér, kávové bo
by dal zase Mohamedo
vi archanděl Gabriel. 

Hin duistům zase konopí umožňovalo přežít 
dny a noci bez jídla a pití. No, a když už 
jsme u toho pití, tak s alkoholem se člověk 
setkal již ve starém Egyptě a okolo roku 
7 000 před n. l. už prý byly alkoholické ná
poje k mání i v Číně. Nejprve jsem si říkal, 
že si na tomto místě položím akademickou 
otázku o tom, proč se člověk k těmto „da-
rům bohů a přírody“ neustále vrací. Ale ne
položím. Myslím si totiž, že tomu tak není. 
Ve skutečnosti se jich vlastně nikdy nevzdal, 
nikdy je neopustil, a ony jej provází po celá 
tisíciletí. Důvodů je přesně tolik, kolika lidí 
se na ně zeptáte. Někdy jsou nám pochopi
telné, srozumitelné a lidsky blízké, jindy 
nevěřícně kroutíme hlavou a náš rozum nám 
nedovolí přijmout argumenty těch druhých. 

Snažím se vnímat slova lidí, kteří mi ma
jí co říci, a snažím se jejich slovům a myš
lenkám porozumět. Snažím se, ale někdy je 
to obtížné. Určitě naslouchám a snad i rozu
mím, ale ne vždy souhlasím. „Dary bohů 
i přírody“ bychom měli užívat s respektem, 
úctou a střídmostí, která božstvu náleží. 
S respektem, úctou a střídmostí, které náleží 
člověku, jeho moudrosti, důstojnosti a osví
cenosti, kterou se pyšní. Před více jak 15 
lety jsem se v  jednom jediném dni a v jedné 
jediné hodině setkal s pěti lidmi, kteří „da-
rům bohů a přírody“ věřili více jak sobě 
samým. Věřili, že s jejich pomocí překonají 
těžké období ve svém životě, že s jejich po
mocí se stanou silnější, odolnější a moudřej
ší. Čím silnější byla víra v božské dary, tím 
slabší byla víra v sebe sama. 

Začalo to v bystrckém sídlišti. Poblíž ná
kupního centra jsem zahlédnul postavu leží
cí na zemi vedle odpadkového koše. Ten 
člověk tam neležel poprvé. Nepravidelně, 
ale vytrvale zde končil svoji pouť, na kterou 
se vydával ze svého provizorního přístřešku 
u řeky. Kolem něj bylo cítit levné víno, moč 
a zkažené jídlo. Lidé tudy procházeli rychle, 
s odporem, pohoršením a opovržením. 
Míjely se tu dva světy, které byly zdánlivě 
naprosto odlišné, nesourodé a neslučitelné. 
Svět uvědomění si sebe sama, plný vlastních 
rozhodnutí, odpovědnosti a svobodné vůle 
cokoliv přijmout, nebo odmítnout, udělat či 
neudělat, promluvit anebo mlčet. A vedle 
něj tu na zemi ležel svět apatie, zoufalství, 
odevzdanosti, ale i svět zbabělosti, slaboš
ství a rezignace na svá vlastní rozhodnutí. 

Sanitka „záchytky“ přijela celkem brzy. 
Po 30 minutách od zavolání jsem seděl 
v zadní části vozidla a můj „klient“ spokoje
ně oddechoval na lehátku. Moc jsem toho 
o něm nevěděl. Dříve to snad byl spokojený 
otec dvou dcer a šikovný truhlář. Dnes je to 
…. Kdo vlastně? V tuto chvíli „číslo jedna
cí“ pro úřední záznam, který budu muset 
napsat. Pro personál „záchytky“ zase paci
ent, který je zaměstná na dalších 8 hodin, 
a pro lidi, kteří kolem něj chodili, když ležel 
na chodníku, jen lidská troska, chudák, 
ochlasta, zoufalec a slaboch. Byl pro ně oby
vatelem jiného světa. Světa, který jim byl 
nepochopitelný, odporný, zavrženíhodný, 
a jejich očima i nepřekonatelně vzdálený. 

Do vysílačky dostáváme zprávu, aby
chom se cestou zastavili v Žabovřeskách pro 
dalšího opilce. Otvírají se dveře sanitky 
a kolegové mi do vozu přidávají asi 40 leté
ho muže oblečeného v tmavém obleku, 
s černou diplomatkou, kterou si křečovitě 
tisknul k tělu. Nevzpírá se, nemluví, a jeho 
oči se nepřítomně upírají na moji kravatu. 
Na rukávech saka a jeho dlaních jsou stopy 
po zvratcích a prachu dlažby. Posadil jsem 
ho do křesla pro pacienty. Hlasitě si odříhnul 
a koutky jeho úst mu zaplnily sliny a nestrá
vené jídlo. Nevnímal to, a klopy drahého 
saka se barvily zelenohnědými skvrnami. 

Nestává se to často, ale ten den to tak 
skutečně bylo. V Králově Poli mi do sanitky 
přibyl další muž, který od bohů přijal více 
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přátelé…

Bylo jich pět…

darů, než byl schopen unést. Za skly 
jeho kulatých brýlí těkaly vyděšené oči 
mladíka, který nebyl starší než 20 let. 
Dlaně jeho rukou byly odřené a lehce 
krvácely. Usilovně se snažil něco říci, 
něco vyslovit, něco vyjádřit, ale jazyk 
a ústa ho neposlouchaly a tak mluvil 
očima. Prosebný pohled a do široka 
otevřená ústa mi však nedávala šanci 
porozumět. Byl mi tak blízko, a přece 
tak vzdálený. Na podlaze se vyčerpaně 
schoulil do klubíčka, a plakal jako ma
lé dítě. Já nevěděl, proč on pláče a on 
možná zase nevěděl, proč je se mnou 
v tomhle autě. Přitom stačilo položit 

➜ …pokračování na 4. straně

Motto k zamyšlení
Lepší	je	nemít,	než	ztratit

 Italské přísloví
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DROGY A TREST 
– nejčastěji kladené otázky?

Kolik u sebe můžu mít sušiny  
marihuany, případně jiných látek?

 Jakékoliv nakládání a přechovávání 
návykové látky, která je na seznamu za
kázaných návykových látek (Nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb.) je protiprávní a to 
buď jako přestupek, nebo trestný čin, po
dle množství látky. Držení drogy v ma
lém množství je posuzováno jako přestu
pek (§ 30 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb.), 
kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. 
V případě, že se jedná o množství větší 
než malé, je to trestný čin podle § 285 
trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V pří
padě sušiny marihuany se za přestupek 
považuje množství do 0,3 g a za trestný 
čin množství větší než 0,3 g, přičemž vy
cházíme z rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR sp. zn. 15 Tdo 1003/2012. 

Řídím auto a kamarád si vedle mě 
zapálí marihuanu. I když nekouřím, 
můžu mít pozitivní test při kontrole 
na návykové látky? 

Ano, pozitivní orientační test v přípa
dě kontroly nelze vyloučit, zejména po
kud sdílíte uzavřený prostor, zejména 
v autě. Je zcela na Vás, jako řidiči, abyste 
vyzval posádku, aby se vyvarovala jaké
hokoliv jednání, které by pro Vás měly 
případný negativní následek. Orientační 
slinný nebo test potu, který provádí při 
silniční kontrole Policie ČR je v případě 
pozitivního výsledku následován odbě
rem krve a moči na zjištění možného 
ovlivnění pro řízení motorových vozidel 
a tento test je rozhodující pro určení viny 
nebo neviny. V každém případě pozitivní 
ovlivnění nelze vyloučit, neboť vdechová
ní kouře z marihuany z úst do úst je čas
tou praktikou mezi uživateli. 

Co je ten flashback?  
Může být z kouření marihuany? 

Flashback je psychický stav po déletr
vající drogové abstinenci, kdy jedinec za
žije takzvaný zpětný záblesk, prožitek 
z minulosti a jsou vyvolány zejména po 
užití návykových látek, zejména haluci
nogenů. I z kouření marihuany jsou po
psány případy takzvaných flashbacků. 

Řídím auto a dostanu flashback, 
budu pozitivní na testy? 

Flashback je psychický stav po déletr
vající abstinenci na návykových látkách 
a neovlivňuje orientační testy na návyko
vé látky. V případě, že jsem požil nebo 
užil návykovou látku před jízdou, tak je 
pochopitelné, že testy budou pozitivní.

 
Kamarád pěstuje konopí, vyrábí 
marihuanu, ale neprodává ji. 
Kamarád ji daruje ostatním  
známým a nic za to nechce.  
Bude trestán i za to darování?  
A co hrozí mě, když jsem o tom 
věděl, ale neřekl jsem to Policii. 

Pokud kamarád pěstuje konopí s obsa
hem THC vyšším než 0,3%, dopouští se 
přestupku v případě malého množství do 
pěti kytek (§ 30 odst. 1 písm. k) zák. 
č. 200/1990 Sb. a v případě množství vět
šího než malého trestného činu (§ 285 tr. 
zákoníku). Následná sklizeň a sušení se 
považuje za výrobu drogy a je trestné po
dle § 283 tr. zákoníku. Pokud však mari
huanu daruje další osobě, jedná se o trest
ný čin podle § 283 (jinak jinému opatří) 
tr. zákoníku, bez ohledu na množství ná
vykové látky, to znamená, že stačí daro
vat jednu cigaretu marihuany a jedná se 
o trestný čin. Pokud jste se o tom dozvě
děl a neoznámil to Policii, můžete být po
trestán podle § 367 (nepřekažení trestné
ho činu) tr. zákoníku odnětím svobody až 
na tři roky. 

Kamarád mě poprosil, abych se mu 
staral o kytky konopí, když je nemoc-
ný. Věděl jsem, že je to konopí. Hrozí 
mi něco i přesto, že to patří kamará-
dovi, který si to pěstuje pro sebe? 

Pokud kamarád pěstuje konopí pro 
vlastní potřebu s obsahem THC vyšším 
než 0,3%, dopouští se přestupku v přípa
dě malého množství do pěti kytek (§ 30 
odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb. 
a v případě množství většího než malého 
trestného činu (§ 285 tr. zákoníku). 
V tomto případě, pokud se mu budete buď 
během nemoci nebo kdykoliv jindy starat 
o kytky konopí s obsahem vyšším než 
0,3% THC, se Vy dopouštíte v případě 
malého množství (§ 30 odst. 1 písm. k) 
zák. č. 200/1990 Sb. a v případě množství 
většího než malého trestného činu podle 
dalších okolností, ale pravděpodobně po
dle § 283 tr. zákoníku (jinak jinému opat
ří). 

Na oslavu svých 18. narozenin jsem 
upekl koláče s marihuanou. Koláče 
jsem pak na oslavě rozdával kamará-
dům, kteří o tom nevěděli. Jednoho  
z nich pak odvezli do nemocnice, kde 
ležel 2 týdny. Co mi hrozí? 

V případě upečením koláče, pokud 
jsem do něj přidal omamnou a psycho
tropní látku se jedná o trestný čin podle 
§ 283 (jinak jinému opatří) tr. zákoníku 
a pokud jednoho z nich odvezou do ne
mocnice, kde se léčil dva týdny ještě 
trestného činu ublížení na zdraví podle 
§ 146 tr. zákoníku č. 40/2009 Sb.

Bratr mě poprosil, abych převezl do 
Německa balíček s marihuanou pro 
našeho příbuzného. Můj nápad to 
nebyl, ale bratrovi jsem vyhověl. 
Hrozí mi něco, když to byl bratrův 
nápad a mě chytnou na letišti  
v Německu s tím balíčkem? 

Tato věc je bohužel posuzována jinak 
než jako samotné držení drogy. Pokud by 
marihuanu u vás našli v ČR nikoli při pře
chodu přes hranice, tak by se jednalo buď 
o přestupek (malé množství), kde by vám 
hrozila peněžitá pokuta, anebo trestný čin 
(množství větší než malé). Ovšem v pří
padě, že drogu převážíte, je to posuzová
no jako trestný čin podle § 283 trestního 
zákoníku – pokud vás chytnou již na čes
ké straně, případný soud by probíhal 
v ČR. 

Kde se dají získat spolehlivá, pravdi-
vá a aktuální data o drogách v ČR,  
v Evropě a ve světě? 

Nejvíce pravdivých informací získáte 
z odborných knih a na Internetových 
stránkách renomovaných subjektů, kteří 
se zabývají drogovou problematikou, 
např. Národní protidrogová centrála 
SKPV PČR, Centrum Adiktologie 1. lé
kařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy 
v Praze, Státní zdravotní ústav, SA NA
NIM, drogyinfo.cz, SÚKL – státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Drop In a podobně. 

Mohu získávat pryskyřici a vyrábět 
masti z technického konopí? 

V případě, že si vyrábím masti z tech
nického konopí (s obsahem do 0,3 % 
THC), lze tuto činnost praktikovat pro 
vlastní potřebu. Pokud však budu tyto 
masti dále distribuovat, patří tato aktivita 
do schvalovacího procesu Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv, a tudíž není povolena 
volným způsobem. Je třeba si rovněž uvě

…dokončení z minulého Zpravodaje (3/2015)
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domit, že i v případě tzv. technického ko
nopí zákon č. 167/1998 Sb. o návykových 
látkách omezuje toto pěstování bez ozná
mení na plochu do 100 m2 (§ 29zák. č. 
167/1998 Sb.). 

Našel jsem něco, o čem si myslím, 
že je droga. Co s tím mám dělat?

V žádném případě nezkoušet testovat 
vlastními silami, zejména chutnáním (jak 
je mylně uváděno v některých detektiv
ních seriálech nebo filmech) a zavolat 
Policii ČR na linku 158 a oznámit nález 
této látky. Policie pak sama zajistí bez
pečné uskladnění, testování a následnou 
likvidací nalezené látky. Stejně postupuji 
i při nálezu použitých injekčních stříka
ček a podobného biologického materiálu, 
kdy vyrozumím na lince 156 Městskou 
Policii. Strážníci Městské Policie jsou 
proškoleni ve sběru tohoto materiálu a za
jistí bezpečnou likvidaci. 

Je možné podat policii informace 
a nebýt přitom v postavení svědka, 
zkrátka anonymně, bez nutnosti 
figurovat v případném řízení? 

Ano, je možné jakékoliv protiprávní 
jednání oznámit anonymně na linku 158 
nebo 156. Je tím dán podnět policii k pro
šetření, zda se stal přestupek nebo trestný 
čin. Je třeba si však uvědomit, že ano
nymně lze podat oznámení nebo uvést 
jakékoliv skutečnosti, které pomohou po
licii při vyšetřování. Toto anonymní svě
dectví však nemůže být bráno jako důkaz 
v trestním řízení. To znamená, že svědec
tví nepovede k odsouzení případných pa
chatelů. V trestním řízení existuje mož
nost podle § 55 odst. 2 tr. řádu, aby totož
nost osoby, která svědčí, nebo osoby 
jemu blízké, které hrozí újma na zdraví 
nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich 
základních práv, byla skryta. 

Slyšel jsem, že marihuana  
na černém trhu obsahuje spoustu 
patogenů v důsledku hnojiv  
a indoor technologické chemie? 

Ano, to je pravda, že v případě nele
gálního pěstění konopí za účelem výroby 
marihuany, při jejich hnojení používají 
chemické přípravky pro zdárnější růst 
rostlin, které obsahují jejich stopy. 

Jsem učitelka a mám podezření, 
že má dítě při odpoledním vyučo-
vání v tašce láhev alkoholu.  
Můžu mu jí sebrat nebo tím  
naruším jeho práva?

 Ano, v případě, že se láhev nenachází 
skryta v osobních věcech studenta. Učitel 
nemůže prohledávat osobní věcí dětí, byť 
je zde podezření na možnost, že by žák 
u sebe láhev alkoholu měl. Vyzvu jej tedy 
k vydání alkoholu.

 n

VĚCI NALEZENÉ A OPUŠTĚNÉ  
– stanovisko Odboru vnitřních věcí MMB
Věci nalezené Dle nové právní 
úpravy nálezce vrátí ztracenou věc tomu, 
kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Nelzeli 
z okolností poznat, komu má být věc vrá
cena, a nepovažujeli se věc za opuště
nou, oznámí nálezce bez zbytečného 
odkladu nález obci, na jejímž území byla 
nalezena, zpravidla do tří dnů; bylali 
však věc nalezena ve veřejné budově 
nebo ve veřejném dopravním prostředku, 
odevzdá nálezce nález provozovateli 
těchto zařízení.

Nálezce již nemusí předat nález obci, 
jak to ukládá současný občanský zákoník, 
ale pouze oznámit, a to zpravidla do 
3 dnů. Nálezce si může nalezenou věc 
uschovat, poté věc držet a užívat ji, a po 
uplynutí tří let od vyhlášení nálezu ji na
být do vlastnictví, samozřejmě za předpo
kladu, že se o věc nepřihlásí ten, kdo věc 
ztratil nebo vlastník. Věc připadá do ma
jetku obce až poté, co nálezce prohlásí, že 
nalezenou věc nabýt nechce.

Pokud nebude z předloženého ozná
mení nebo předávacího protokolu zřejmé, 
že se jedná o věc ztracenou, bude 
Magistrát města Brna žádat předávajícího 
o doplnění a do doby vyjasnění záležitos
ti nebude oprávněn věc uschovat.

Věci vydané nebo odejmuté dle záko
na č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů, nejsou věcmi 
ztracenými a nelze s nimi nakládat dle 
občanského zákoníku, ale podléhají reži
mu uvedeného zákona.

Věci opuštěné Dle nové úpravy 
občanského zákoníku si věc, která niko
mu nepatří, každý může přivlastnit, 
nebráníli tomu zákon nebo právo jiného 
na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou 
vlastník opustil, protože ji nechce jako 
svou držet, nikomu nepatří. Opuštěná 
nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

Bylali movitá věc, která pro vlastníka 
měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zane
chána na místě přístupném veřejnosti, 
považuje se za opuštěnou bez dalšího.

Z uvedeného lze vyvodit, že např. vě
ci nefunkční, silně znečištěné, neúplné 
(tedy zřejmě s nepatrnou hodnotou), po
nechané kdekoli na místě přístupném ve
řejnosti (tzn. nejenom na veřejném pro
stranství), se pokládají přímo ze zákona 
za věc opuštěnou.

Povinnost předat věc opuštěnou obci 
byla z právní úpravy vypuštěna s tím, že 
opuštěnou věc si může každý přivlastnit.

Ztráty a nálezy Magistrátu města Brna 
tudíž od účinnosti nového občanského 
zákoníku nebudou přebírat věci opuštěné.

n

POZOR  
– PŘIPRAVUJEME 
– NEPŘEHLÉDNĚTE! 

Na přelomu prosince 2015 a ledna 
2016 zavádíme pro všechny naše stu
denty i absolventy nový způsob infor
mování. V současné době se připravuje 
technické řešení, vkládají se data do sys
tému, a jakmile bude vše hotovo, zahá
jíme ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem i fungování informačního systé
mu „SMS operátor“. 

O co půjde? Všichni studenti i absol
venti SENIOR AKADEMIE, kteří nám 
při zahájení studia poskytli číslo mobil
ního telefonu, dostanou možnost být za
řazeni do systému SMS operátor. Jeho 
prostřednictvím vás budeme informovat 
o připravovaných programech, o tom, 
kdy a kde budou k vyzvednutí místenky 
na klubové večery, letní semináře nebo 
že právě vychází další číslo Ab sol vent
ských listů. 

Žádáme všechny, kteří NECHTĚJÍ 
tyto naše SMS zprávy dostávat, aby nám 
napsali na elektronickou adresu lubo
slav.fiala@mpb.cz. Jejich číslo v data
bázi NEBUDE.

S koncem roku 2015 se ruší naše Po
radenské centrum na ulici Křenová 4. 

…pokračování na 4. straně ➜ 
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jednoduchou otázku a potom na ni odpo
vědět, ale nešlo to. Naše světy si nerozu
měly, jen se míjely.     

O pár ulic dál zastavujeme na žádost 
hlídky Policie ČR. Dveře sanitky se ote
vírají a policisté se snaží dostat do vozu 
vysokého a zavalitého muže v zapráše
ných montérkách. Nohy ho neposloucha
jí, ale silnýma upracovanýma rukama se 
nebezpečně ohání. Kolegové schytají pár 
náhodných úderů všude, kam jeho paže 
dosáhnou. Nakonec si sedá na podlahu 
vozu vedle plačícího mladíka. I ten inka
suje pár úderů, a nám nezbývá než agre
sivnímu muži nasadit pouta. Snáší to vel
mi těžce, a vzduch, který dýchá, cedí 
mezi zuby. Hleny z nosu se na ústech 
mísí se slinami a stékají po bradě. V jeho 
očích je neuvěřitelný přetlak zloby, nená
visti a vzteku. Nevím co, nebo kdo byl na 
začátku jeho příběhu, ale v tuto chvíli 
snad nenávidí všechny a všechno. Jeho 
síla, násobená nenávistí, se vymyká kon

trole rozumu i srdce. Nepřemýšlí nad dů
vody a nezvažuje důsledky, jenom nená
vidí a ubližuje.  

Sanitka se opatrně rozjíždí, a já dou
fám, že už zamíříme přímo na „záchytku“ 
do Černovic. Mýlil jsem se. Vysílačka 
škodolibě zapípala a hlas operačního nás 
posílá na ulici Rooseveltova. Naši pest
rou společnost tentokrát doplnila žena. 
Na nohou se držela velice obtížně. Kom
binace alkoholu a vysokých jehlových 
podpatků dávala zabrat hlavně jejím kot
níkům. Před pár hodinami bych jí typoval 
na elegantní a distingovanou dámu ve 
slušivých tyrkysových šatech, ale v tomto 
okamžiku děsila své okolí pronikavým 
a vytrvalým vodopádem slov. Byla to 
směs nářků, vyhrožování, nadávek i flir
tování. Její potrhané a špinavé šaty, roz
padající se účes kaštanových vlasů, roz
mazané oční stíny a výrazná ostře červe
ná rtěnka ji proměnily v „hrůzného 
klau na“. Ženskost, grácie, důstojnost 
a zralá moudrost jejího věku, se skryly 

pod bizarní kostým arogance, vulgarity, 
sprostoty a oplzlosti. Její pouliční ántré 
bylo ukázkou bezbřehé svobody slova, 
která se řinula z ostře červených úst, a ne
milosrdně pohlcovala obyčejnou lidskou 
slušnost, empatii a soudnost. 

Pomalu jsme se blížili k našemu cíli. 
Záchytka byla na dohled, a já jsem zamy
šleně pozoroval své „spolucestující“. 
Bylo jich pět, ale každý byl sám. Sám ve 
svém vlastním světě, do kterého nikdo 
jiný nemohl. Ve světě, o němž si možná 
ještě před pár hodinami mysleli, jak je 
jim vzdálený. Ve světě, ze kterého se za 
pár hodin budou pomalu a těžce vracet. 
Možná se vzpomínkami, na které se bu
dou snažit zapomenout. Možná bez vzpo
mínek, ale s mnoha nezodpovězenými 
otázkami. Kolik takových návratů je če
ká, než najdou své odpovědi? Bohové 
jsou štědří a lidé mají dary rádi, takže 
opravdu nevím.   

 
n

…dokončení z 1. strany

Vážení přátelé,
Chtěli bychom Vám všem poděkovat 

za přízeň, kterou nám věnujete. Chtěli 
bychom Vám říci, že si vážíme vašeho 
času, tolerance a moudrosti, o kterou se 
s námi dělíte. Chtěli bychom Vám říci, že 
čas strávený ve vaší společnosti pro nás 
nebyl marný. Že každá minuta našeho 

společného povídání byla základem pro 
hodiny přemýšlení o tom, co má anebo 
nemá smysl. O tom, co si zaslouží anebo 
nezaslouží naši pozornost a péči. O tom, 
že život přece není o sbírání a hromadění 
věcí, ale o prožívání každého okamžiku 
našeho života, jak nejlépe dovedeme. To 
všechno ještě zdaleka neumíme, ale i to, 

že o tom přemýšlíme, je úžasná věc.  
Věříme, a moc to přejeme vám i nám, že 
v tom příštím, jubilejním roce 2016 bude
me zase o něco moudřejší, šťastnější 
a spokojenější. 

Za kolektiv strážníků váš
   Luboslav Fiala

Diskuzní 
klubové večery  
v roce 2016
– pozor změny!!!

V historii našich klubových večerů 
nastává velká změna. Říjnový klubový 
večer se s ohledem na naše stěhování po
sunuje na 20. listopad 2015. Od tohoto 
data (včetně) se také mění místo konání 
klubových večerů. Nadále se budeme 
scházet v sále budovy „Zámečku“ (býva
lé lázně Riviéra) na ulici Bauerova č. 7 
(vedle koupaliště Riviéra). V platnosti 
zůstává systém místenek, které si od 15. 
12. 2015 můžete vyzvednout, vždy nej
dříve jeden měsíc před konáním klubové
ho večera, ale již NE v Poradenském 
centru, ale na recepci „Zámečku“ 

(Bauerova č. 7). Ve stejné budově a stej
ném sále se od ledna 2016 budou konat 
i přednášky SENIOR AKADEMIE. 
V kancelářích v prvním a druhém patře 
najdete i celé naše oddělení včetně kole
gů z dopravní výchovy. 

Jak se k nám do „Zámečku“ dostane
te?  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.       n

od 16:oo do 20:oo hod.
Termíny klubových večerů:

15.
LEDEN

15.
ČERVENEC

15.
DUBEN

14.
ŘÍJEN

V současné době jednáme o nových 
možnostech, jak vám dál zprostředková
vat distribuci místenek na klubové veče
ry, a kde pro vás bude fungovat Kni
hovnička bezpečí. O všech novinkách 
vás budeme informovat nejen na našich 
webových stránkách, ale i prostřednic
tvím systému SMS operátor. 

Připravte se i na změnu v doručová
ní „Absolventských listů“. V příštím 
roce je budeme rozesílat na vaše elek
tronické adresy, které jste nám poskytli. 
Pro ty, kteří budou mít zájem o tištěnou 
formu Absolventských listů, bude při
praveno jedno distribuční místo v centru 
města Brna (jednáme o Informačním 
centru Pod krokodýlem na ulici Rad
nická 8).

Vaše redakce  n

…dokončení ze strany 3

NEPŘEHLÉDNĚTE! 


