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Motto k zamyšlení
„Nikdo	ti	nemůže	ublížit	víc,	než	tvoje	negativní	myšlenky…“
       — Neznámý autor

Letošní rok je zvláštní. 
A předpokládám, že 
období změn a zvratů 
ještě zdaleka nekončí. 
Vyřčené teorie stovek 
a tisíců odborníků 
i „odborníků“, mají je
pičí život a rozhodnutí 
klíčových úředníků 
i politiků se nedožívají 
příštího rána. Nastáva

jící dny, týdny a měsíce se v našich plánech 
mění jak barevná sklíčka v dětském kaleido
skopu, a naše konečná poznání se ztrácejí 
v nekonečné řadě těch následujících. 
Podtrženo a sečteno přestalo existovat. 

Je slunečná srpnová neděle a s mojí 
Danuškou vyrážíme na dovolenou. Čeká nás 
luxusní wellness resort na Vysočině. 
Recenze na internetu i barevné obrázky sli
bují panenskou přírodu, absolutní klid, la
bužnické zážitky v hotelové restauraci, po
vznášející procedury pro tělo i duši a poho
dové ubytování se vším komfortem. 

U dveří pokoje přikládáme kartu ke čteč
ce. Hned u vstupu zasunujeme tutéž kartu do 
určené štěrbiny a v pokoji se rozsvítí všech
na světla. Bylo to naposledy, kdy jsme je vi
děli svítit všechna najednou. Složité propoje
ní svítidel a vypínačů bylo nad naše síly. 
U nočního stolku jsme večer rozsvítili světlo 
v předsíni a u dveří pokoje jsme zhasínali 
lampičky na nočních stolcích. Nevadí! 
Dovolená teprve začíná a na končený účet je 
určitě příliš brzy.

Otevřel jsem okno pokoje a nadechl se 
nezaměnitelného vzduchu Vysočiny. Šumění 
větru, zpěv ptáků a nádherný výhled do ko
run	stromů.	Těch	samých	stromů,	které	pro
hrály svůj boj s kůrovcem, a těžaři nám je 
před očima každý den pobytu odváželi bůh
ví kam.

Byl jsem galantní, a Danuška vyzkoušela 
pokojovou toaletu jako první. Zvládla to 
rychle a s grácií. Spláchnutí už bylo horší. 
Najít ten správný hmat, který by dokázal po 
spláchnutí vrátit tlačítko zpět už tak snadné 

nebylo. Ale nevadí! V očích Danušky jsem 
stoupl na ceně jako šikovný „muž kutil“, kte
rý za pár minut našel ten správný prstoklad 
pro obsluhu splachovadla. 

Oběd na terase hotelové restaurace byl 
famózní. S výhledem na překrásné lesní je
zírko jsme si 40 minut počkali na silný vý
var bez masa a skvěle vypadající, ale nedo
vařené těstoviny. Ale co. Na oplátku jsme 
zase dostali příležitost poznat útulnou hos
půdku v nedaleké vesnici,  pár úžasných šta
mgastů a neskutečnou chuť svíčkové nebo 
rajské omáčky. 

Nedaleký pramen řeky Jihlavy nám uča
roval. Ukrytý mezi stromy působil poklidně 
a romanticky. Bylo těžké uvěřit, že se voda 
z tohoto tichého koutu Vysočiny dostane až 
do Atlantského oceánu. Cestou k pramenu 
jsme svedli nelítostný souboj s bodavými 
muškami. Byly to bzučící piraně, díky kte
rým nebylo poznat, zda máme lýtka červená 
od sluníčka nebo jejich kousnutí. Svědilo to 
neskutečně. Ale nevadí! Naopak. 

Ležel jsem na masážním stole v bílých 
papírových tangách a vrněl blahem. Spolu 
s masáží jsem si dopřával i peeling celého 
těla. Jemné brusné částečky mořského písku 
a mandlových otrub ve spojení se svědícími 
lýtky pokousanými od bodavých mušek dá
valy dohromady až neskutečně euforický 
zážitek. Držel jsem jako druk a přál si, aby 
nikdy neskončil. 

Ráno jsme se probudili do posledního 
dne dovolené. Čekala nás společná koupel 
v kokosovém mléce. Miluji nejen Danušku, 
ale i ty společné chvíle očekávání neznámé
ho, netušeného a vzrušujícího. Vana z lávo
vého kamene byla tím netušeným a vzrušu
jícím očekáváním. Navíc naše společná kou
pel dávala volnost mým představám, které 
toho náležitě využívaly. 

V intimně nasvícené a provoněné míst
nosti jsme dostali odpovídající soukromí. 
Jen tak, jak nás Pán Bůh stvořil, jsme 
vklouzli do obrovské lávové vany, která vy
padala jako velká skořápka od vlašského 
ořechu. Když říkám vklouzli, tak to myslím 

doslova. Sjel jsem po hladké stěně va
ny a zmizel pod hladinou kokosového 
oceánu jako pověstná ponorka 
„Kursk“. Danuška se statečně držela 
okraje vany a častovala ji slovy klasi
ků: „svině jedna klouzavá“. Na malý 
okamžik ještě zahlédla můj „peris
kop“, který se mihnul na hladině 
a stejně rychle pod ní zase zmizel. 

Odpočívali jsme po náročné pro
ceduře a ve vzpomínkách se vraceli 
k uplynulým dnům. Byli jsme unave
ni a voněli po kokosu. V paměti jsme 
skládali vzpomínky jednu za druhou 
a bylo nám celkem jedno, zda ji pro

Podtrženo, sečteno…

Na slovíčko,
přátelé…

Co je za námi? Co je před 
námi? Tyto otázky nejsou 
důležité ve srovnání s tím, 
co je v nás.
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Objektivní odpovědnost 
provozovatele vozidla

I	přesto,	že	vám	pojem	OBJEKTIVNÍ	
ODPOVĚDNOST	PROVOZOVATELE	
VOZIDLA nic neříká, může se výrazně 
dotknout vašeho rodinného rozpočtu. 
Celkem často se setkáváme se situací, kdy 
je senior vlastníkem motorového vozidla, 
které už ale neužívá s ohledem na svoje 
zdraví, případně zůstalo v jeho vlastnictví 
po zemřelém manželovi nebo manželce 
a on sám nemá řidičský průkaz, nebo si 
již netroufá usednout za volant. 

Stává se, že takové vozidlo běžně vy
užívají děti nebo vnoučata seniorů. Víme 
také o nemálo případech, kdy senioři vo
zidlo prodali osobě mimo rodinu, ale ne
dotáhli do konce jeho přepis v registru 
vozidel. Někdy se s takovým vozidlem 
jezdí jen příležitostně, ale ve většině pří
padů i trvale.  

Je důležité vědět, že bez řádného pře
pisu vozidla zůstává na seniorovi, jakožto 
vlastníkovi (provozovateli), nejen povin
nost placení povinného ručení (tedy pojiš
tění), ale před úřady také nese objektivní 
odpovědnost. 

Novela zákona o silničním provozu, 
jež	byla	provedena	zákonem	č.	297/2011	
Sb., zavedla objektivní odpovědnost pro
vozovatele vozidla za správní delikt, k je
hož spáchání dojde tím, že provozovatel 
vozidla nezajistí, aby při užití vozidla na 
pozemní komunikaci byly dodržovány 
povinnosti řidiče a pravidla provozu na 
pozemních komunikacích stanovená zá
konem o silničním provozu. 

Objektivní odpovědnost provozovatele 
vozidla se nevztahuje na všechny druhy 
„dopravních deliktů“, ale jen na ty, které 
byly zjištěny:
•	 Prostřednictvím automatizované

ho technického prostředku použí
vaného bez obsluhy (radary pro 
měření rychlosti vozidla), 

•	 nebo se jedná o neoprávněné 
za sta ve ní nebo stání. 

Jde výlučně o delikty, u nichž je jed
noznačně prokázáno porušení pravidel 

provozu na pozemních komunikacích, 
avšak je velmi obtížné identifikovat kon
krétního pachatele. 

Zároveň ale platí, že jde o správní de
likt podpůrný (subsidiární). K projednání 
správního deliktu by se mělo přistoupit až 
tehdy, nebudeli možno na základě žád
ných důkazů či indicií zjistit skutečného 
řidiče a vést proti němu přestupkové řízení.

Zákonodárce také stanovil, že správní 
sankce, kterou je možné provozovateli vo
zidla uložit, svou výší nepřesahuje částku 
odpovídající pokutě za přestupek. V ně
kterých případech může být dokonce zna
telně nižší. Nebyloli prokázáno, že pře
stupek spáchal sám provozovatel, pak mu 
není možné přidělit body v bodovém sys
tému ani mu uložit zákaz činnosti. 

Právní úprava objektivní odpovědnos
ti provozovatele vozidla logicky navazuje 
na možnost policie využívat technické 
prostředky k zajištění dohledu nad dodr
žováním pravidel provozu na pozemních 
komunikacích (radary na měření rychlos
ti,	kamerové	systémy).	To	platí	obzvlášť	
v případech, ve kterých zpravidla není 
možné bezprostředně zasáhnout proti pa
chateli dopravního přestupku. Nedochází 
totiž k bezprostřednímu kontaktu policis
ty a pachatele deliktu, případně je ztížena 
možnost zastavit vozidlo, aniž by byla na
rušena bezpečnost nebo plynulost silnič
ního provozu. Současně dává alternativu 
v situacích neoprávněného stání a zasta
vení vozidel, u kterých nebyl řidič zasti
žen. 

Mezi motoristickou veřejností nebyla 
tato úprava přijata s nadšením a dostala se 
až	před	Ústavní	soud.	Ten	změnu	zákona	
potvrdil jako legitimní. Určitá kolize 
dvou ústavně chráněných hodnot je zřej
má. Na jedné straně stojí právo každého 
odepřít výpověď, jestliže by tím způsobil 
nebezpečí postihu sobě nebo osobě blíz
ké. Nicméně na straně druhé stojí důležité 
veřejné zájmy, kterými jsou především 
zajištění bezpečnosti silničního provozu, 
respektive ochrana života, zdraví a majet
ku ostatních osob, jakož i zajištění vyma
hatelnosti práva.

U obou typů uvedených deliktů není 
možno přímo na místě zjistit totožnost pa
chatele. Jeho následné zjištění z podkla

dů, které má správní orgán k dispozici, je 
zas velmi komplikované a bez spolupráce 
provozovatele vozidla takřka nemožné. 
Před nabytím účinnosti zákona č. 
297/2011	Sb.	zůstávalo	velké	množství	
těchto deliktů nevyřešeno, neboť ze strany 
provozovatelů vozidla docházelo k exce
sivnímu využívání (respektive zneuží
vání) práva odepřít výpověď, což však 
způsobovalo faktickou nemožnost důsled
ného postihování pachatelů zdokumento
vaných protiprávních jednání.

Příklad objektivní  
odpovědnosti  
před ústavním soudem

•	 Městská policie v Ostravě zjistila, že 
ve dnech 31. 10. 2013, 3. 12. 2013 
a	18.	12.	2013	stálo	motorové	vozidlo	
v centru Ostravy na místech, jež byla 
označena dopravní značkou zakazu
jící stání, nebo zákaz stání vyplýval 
ze skutečnosti, že vozidlo stálo ve 
vzdálenosti kratší než 5 m před hra
nicí křižovatky a 5 m za ní. 

•	 Vzhledem	k	tomu,	že	řidič vozidla 
nebyl na místě zastižen, byly všech
ny tři přestupky městskou policií 
zaznamenány a oznámeny magistrá
tu.

•	 Provozovatel vozidla, zjištěný podle 
registrační značky, obdržel od správ
ního orgánu magistrátu výzvy  
k uhra zení určené částky ve výši 500 
Kč za každý z uvedených přestupků, 
nebo aby sdělil údaje o osobě, která 
vozidlo řídila.

•	 Provozovatel vozidla magistrátu do 
ručil sdělení, v němž označil osobu, 
která měla vozidlo řídit. 

•	 V	rámci	šetření	bylo	zjištěno,	že	oso
ba uvedená jako řidič zemřela dne 
23. 1. 2014 a že v období, kdy byly 
spáchány uvedené přestupky, ne
mohla s ohledem na svůj zdravotní 
stav motorové vozidlo řídit.

•	 Magistrátu	se	do	šedesáti	dnů	ode	
dne, kdy se o jednotlivých přestup
cích dozvěděl, nepodařilo zjistit sku
tečnosti odůvodňující zahájení 
správního řízení proti určité kon
krétní osobě, a věc proto odložil. 

•	 Správní	orgán	následně	zahájil	řízení	
o správním deliktu provozovatele 
vozidla.	Ten	se	ho	dopustil	tím,	že	
nezajistil, aby při užití vozidla na 
pozemní komunikaci byly dodržová

Doprava



zpravodaj mp brno č. 3/2020 (34.)  1000 ks                  dataprint  IX.2020

ny povinnosti řidiče a pravidla pro
vozu na pozemních komunikacích 
stanovená zákonem o silničním pro
vozu. 

•	 Za	uvedený	správní	delikt	je	provo
zovateli vozidla uložena pokuta 
(pro určení výše pokuty se použije 
rozmezí pokuty pro přestupek, jehož 
znaky porušení pravidel provozu na 
pozemních komunikacích vykazuje; 
pokuta však nepřevýší 10 000 Kč).

Proč provést přepisy  
vozidel se kterými  
jezdí někdo jiný

Současná právní úprava dává provozo
vateli vozidla pouze dvě možnosti, jak se 
chovat, dojdeli ke spáchání přestupku při 
použití jeho vozidla osobou blízkou. 

•	 Využije	 svého	 práva	 nevypovídat	
s vě domím, že bude sám sankciono
ván za správní delikt.

•	 Svého	práva	nevypovídat	nevyužije	
a uvede totožnost řidiče vozidla, byť 
by	šlo	o	osobu	blízkou.	Ta	potom	
může být sankcionována za přestu
pek spáchaný porušením pravidel 
provozu na pozemních komunika
cích.

Využití práva nevypovídat ve smyslu 
Listiny základních práv a svobod, aniž by 
provozovateli motorového vozidla či jeho 
osobě blízké hrozila jakákoliv sankce, ne
ní možné.

•	 Pokud	jste	motorové	vozidlo	proda
li cizí osobě a neprovedli ihned 
pře pis vozidla na kupujícího, jste 
v re gistru vozidel stále vedeni jako 
provozovatelé vozidla a nesete za něj 
i objektivní odpovědnost. 

•	 Pokud	 prodáte	 nebo	 koupíte	 auto	
a druhá strana je nesoučinná při pře
vodu (dle stávající úpravy máte oba 
10 dní na to, abyste to na Registru 
přepsali), tak postačí, když žádost 
podá jen jedna strana, a úřad už si 
druhého účastníka smluvního vzta
hu obešle.

n

Co dělat  –  nepříjemné situace 
 v dopravě

Silniční provoz v Česku sice patří me
zi ty relativně klidnější, ovšem o plynu
losti dopravy na některých úsecích nebo 
vysoké kvalitě silnic vážně nemůže být 
řeč. Čas od času zažijete za volantem kro
mě běžné rutiny také maléry, případně 
i Nehody. Co v takových chvílích dělat?

Co dělat, když vaše  
vozidlo tvoří překážku  
silničního provozu

Jestliže řidič nedobrovolně zastaví 
kvůli nedostatku paliva či jiné poruše, 
způsobí tím většinou překážku v provozu 
na pozemních komunikacích, kterou mu
sí neprodleně odstranit. Pokud to není 
možné, je nutné místo označit a událost 
nahlásit policii.

Překážka musí být označena tak, aby ji 
jiný účastník provozu na pozemních ko
munikacích mohl včas a z dostatečné 
vzdálenosti zpozorovat. Pro označení mo
torového vozidla, které je povinně vybave
no přenosným výstražným trojúhelníkem 
platí, že výstražný trojúhelník musí být 
umístěn na okraj vozovky ve vzdálenosti 
nejméně 50 metrů, na dálnici nejméně 100 
metrů za vozidlem. V obci může být tato 
vzdálenost, vyžadujíli to okolnosti, kratší.

Za snížené viditelnosti musí mít takové 
vozidlo rozsvícena obrysová nebo parko
vací světla alespoň na straně přivrácené ke 
středu pozemní komunikace, popřípadě 
musí být osvětleno na straně přivrácené ke 
středu pozemní komunikace alespoň jed
ním bílým neoslňujícím světlem viditel
ným zpředu i zezadu. O odstranění vozidla 
rozhoduje policista nebo strážník policie 
na náklady jeho provozovatele. Doporu
čujeme všem členům posádky mít v přípa
dě této (nebo i jiné) poruchy oblečenou 
výstražnou vestu i přes to, že tuto povin
nost ukládá český zákon pouze řidiči. 

V případě odstavení vozidla mimo 
obec za snížené viditelnosti se ze spolu
jezdců mimo vozidlo stávají chodci a ti 
jsou povinni ze zákona taktéž používat 
reflexní vesty. 

V případě odstavení vozidla na dálnici 
je bezpečnější vůz opustit, poruchu na
hlásit, vzdálit se za svodidla a tam vyčkat 
výraznějšího označení „postiženého“ au
tomobilu například autem Policie České 
republiky nebo správcem komunikace.

Co dělat, když do vás 
někdo nabourá?

Pokud dojde k dopravní nehodě, mu
síte vědět, kdy je nutné volat policii a kdy 
postačí jen vyplnit evropský nehodový 
protokol. Účastníci dopravní nehody jsou 
povinni neprodleně ohlásit dopravní ne
hodu policistovi v těchto případech:
•	 Dojde-li	při	nehodě	k	usmrcení	nebo	

zranění osoby.
•	 Vznikne	hmotná	škoda	převyšující	

zřejmě na některém ze zúčastněných 
vozidel včetně přepravovaných věcí 
částku 100 000 Kč. 

•	 Dojde-li	ke	hmotné	škodě	na	majet
ku třetí osoby, s výjimkou škody na 
vozidle, jehož řidič má účast na 
dopravní nehodě.

•	 Dojde-li	k	poškození	nebo	zničení	
součásti nebo příslušenství pozemní 
komunikace. 

•	 V	případech,	kdy	účastníci	dopravní	
nehody nemohou sami bez vynalo
žení nepřiměřeného úsilí zabezpečit 
obnovení plynulosti provozu na po
zemních komunikacích.

Policii volejte i v případech, kdy se 
zúčastněné strany nemohou dohodnout na 
viníkovi předmětné srážky, některé z vo
zidel	nemá	platnou	STK	či	máte	podezře
ní, že je některý z řidičů pod vlivem alko
holu, omamných látek či nedisponuje ze
lenou (bílou) kartou, dokládající sjednání 
povinného ručení.

V případech, kdy však zákonná nut
nost oznámit nehodu nevznikne, mají 
účastníci nehody povinnost si na požádá
ní prokázat totožnost a sdělit si údaje 
o	zainteresovaných	vozidlech.	Tyto	infor
mace se pak musí objevit na společném 
záznamu o dopravní nehodě (euroformu
lář). Po jeho vyplnění každá strana posílá 
protokol pojistiteli.         n

vázel úsměv či hořkost. Chtělo by se říct 
„podtrženo a sečteno“, ale čas nám Bohu 
dík běží dál a náš účet zůstává otevřený. 
Má dáti a dal, se střídají jako noc a den. 
Plusy a mínusy našich dnů nám přinášejí 
nová poznání, radosti i zklamání, a „pod
trženo a sečteno“  je snad někde daleko 
před námi.                n

…dokončení z první strany
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Co dělat, když ztratíte 
registrační značku?

Jestliže vám někdo ukradne registrač
ní značku, nebo ji ztratíte, v žádném pří
padně nevyjíždějte na pozemní komuni
kace. Jde o přestupek, za který hrozí po
kuta v rozmezí od 5 000 Kč do 10 000 Kč 

a zákaz činnosti od šesti měsíců do jedno
ho roku.

Registrační značka položená za ok
nem? Na to také zapomeňte! I v tomto 
případě můžete dostat pokutu a přijít o ři
dičský průkaz.

Občas se velmi těžko posuzuje, zda 
jde o krádež, či pouze o ztrátu registrační 
značky, například z důvodu poškozeného 
držáku. Vždy je však „bezpečnější“ na

hlásit krádež (ztrátu) na místně příslušné 
Obvodní oddělení Policie ČR pro případ 
možného zneužití registrační značky, ty
picky při nezaplacení pohonných hmot na 
čerpací stanici.

Kvůli vydání nových registračních 
zna ček pak musíte podat příslušnou žá
dost na úřadě obce s rozšířenou působnos
tí, u kterého je vozidlo v registraci.

n

…dokončení ze strany 3

Pandemie, která nás v letošním roce 
provází, ovlivnila i programy SENIOR 
AKADEMIE. Čtrnáctý ročník jsme 
v březnu ukončili o 14 dnů dříve a poslu
chači tak přišli o dva přednáškové dny 
a zdravotní i kondiční cvičení. V dubnu 
jsme nemohli uskutečnit slavnostní vyřa
zení absolventů, kteří ukončili Pokročilý 
program, a odpadly i dva klubové večery 
se zajímavými hosty. 

V srpnu jsme ale úspěšně zvládli Letní 
branně vzdělávací seminář (pochoďáček), 
kterého jste se zúčastnili v hojném počtu. 
Přišlo vás na 250 a trasu jste zvládli s pře
hledem a bez úrazu. Bez problémů také 
stále vychází Absol vent ské listy, kde se 
vás snažíme informovat o všem důleži
tém. Stále také funguje služba „SMS ope
rátor“, a na našich webových stránkách 
jsme v době nejvýraznějších omezení 
spustili program „DOMA NENÍ NUDA“. 

Nicméně nezdolný virus se nevzdává 
a s podzimem odborníci očekávají, že se 
proti nám spojí s chřipkou a dalšími re
spiračními onemocněními. Nezbývá nám 
nic jiného, než se na tuto situaci připravit 
a program SENIOR AKADEMIE přizpů
sobit aktuálním podmínkám. 

Rozhodně se nevzdáváme ani my, ale 
jak všichni víme, je lepší možným rizi
kům předcházet. Prioritou je ochrana 
zdraví vás posluchačů. V našich podmín
kách bychom nedokázali dodržet všechna 
pravidla nastavená Krajskou hygienickou 
stanicí a riziko vzniku ohniska nákazy 
mezi stovkou seniorů dopoledne a další 
stovkou odpoledne by bylo veliké. Stejně 
tak exkurze na klíčová pracoviště, která 
se starají o bezpečné a klidné fungování 
našeho města by byla neúměrným rizi
kem. 

Pro XV. ročník SENIOR AKADEMIE 
jsme připravili „Plán B“, který umožňuje 
realizovat organizační a hygienická pravi

dla minimalizující rizika šíření nákazy 
mezi našimi posluchači. 

Jak to bude fungovat  
v akademickém roce 
2020 / 2021
•	 Tradiční	pondělní	přednáškové	dny	

se ruší a mění se na individuální 
poradenský formát. 

•	 Tematická	individuální	poradna	je	
určena nejen pro stávající poslucha
če, ale i pro všechny absolventy 
SENIOR AKADEMIE. 

•	 Tematická individuální poradna 
pro posluchače i absolventy SENIOR 
AKADEMIE, bude fungovat od 14. 
9. 2020 do 22. 3. 2021 každé pondělí. 
Pro ZÁKLADNÍ PROGRAM  od 
9:00 do 11:00 a pro POKROČILÝ 
PROGRAM od 14:00 do 16:00. 

•	 Téma	 poradny	 bude	 odpovídat	
odbornosti lektora podle původního 
rozvrhu přednášek. Rozvrh poslu
chači najdou na webových stránkách 
www.mpb.cz.

•	 V	každý	poradenský	den	bude	pro	
absolventy a posluchače k dispozici 
i Obecná individuální po radna, 
kterou  zajistí strážníci Preventivně 
informačního oddělení a bude také 
fungovat od 14. 9. 2020 do 22. 3. 
2021 každé pondělí. Pro ZÁKLAD
NÍ PROGRAM od 9:00 do 11:00 
a pro POKROČILÝ PROGRAM od 
14:00 do 16:00. 

•	 Posluchači	 se	 do	 obou	 poraden	
mohou individuálně objednávat:
•	 Na	telefonním	čísle	548	210	035	/	

PO	–	PÁ	od	8:00	do	15:00
•	 Na	adrese	petra.kubisova@mpb.cz

•	 Pro	posluchače	aktuálního	základní
ho a pokročilého ročníku SENIOR 
AKADEMIE budou každý pátek 
k dispozici přednášky ve video for
mátu na youtube – kanál SENIOR 
AKADEMIE.  

•	 Posluchači	obou	programů	obdrží	na	
své elektronické adresy odkazy na 
youtube – kanál SENIOR AKADE
MIE, kde si mohou přednášky ote
vřít a přehrát. 

•	 POZOR!	Posluchači	zapsaní	v	letoš
ním Základním a Pokročilém pro
gramu mohou ročníky absolvovat 
v	příštím	akademickém	roce	2021	/	
2022 bez dalšího přihlašování. 
O nástupu je budeme včas informo
vat.

Jak budou fungovat další 
absolventské programy
•	 Absolventské listy – budou vycházet 

bez omezení 4x do roka a na každé 
nové číslo budete upozorněni služ
bou SMS operátor.

•	 SMS operátor – služba bude fungo
vat bez omezení a jejím prostřednic
tvím vás budeme informovat o aktu
ální situaci a připravovaných akcích.

•	 Klubová odpoledne – Až odvolání 
se ruší. Koncentrace stovky osob 
v uzavřeném prostoru sálu je výraz
ným rizikem pro vznik ohniska 
nákazy v ohrožené skupině seniorů. 

•	 Letní branně vzdělávací semináře 
– (pochoďáčky) – program zůstává 
bez omezení. Vzhledem k tomu, že 
se koná v otevřeném prostoru, bude 
se vše odvíjet od aktuálních hygie
nických nařízení.         n

ve formátu COVID-19
XV. ročník SENIOR AKADEMIE 


