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zrovna vysportované tělo a navíc jsem
v tomto ohledu trošku stydlivý. Před odjez
dem jsem si proto pořídil nové trenýrky.
Byly to přiléhavé černé „boxerky“ s pro
dlouženou nohavičkou. Sedly mi parádně
a celkem výrazně podpořily mé sebevědomí.
Lázeňský dům dostál své pověsti. Inte
riér, personál, i atmosféra překonaly naše
očekávání. Ubytovali jsme se v nádherném
manželském apartmá a vyzkoušeli prostor
nou a neskutečně vybavenou koupelnu. Pak
už zbývalo jen něco málo času, abychom se
připravili na objednaný rituál. Na pokoji
jsme si oblékli sněhobílé župany a také při
šla chvíle pro moje nové trenýrky. Prošli
jsme chodbami do suterénu a vešli do vyhřá
tých prostor s bazénem a vířivkami. Danušky
se ujal urostlý masér a já se odevzdal do ru
kou jeho štíhlé a dlouhonohé kolegyně.
Rituál začal tak, jak měl. Omytí nohou bylo
příjemné, leč krátké a přišel čas na celotělo
vý peeling. Na věšák u dveří jsem si pověsil
župan a chystal se ulehnout na bytelný ma
sérský stůl. Moje dlouhonohá masérka se
otočila od stolku u okna a podávala mi malé
černé kolečko. „Pro naše klienty máme jed
norázové spodní prádlo, tak si ho můžete
obléknout“. Díval jsem se na to malé černé
kolečko, které mi svojí velikostí připomínalo
krabičku od mentolových bonbónů „Anti
perle“ a snažil jsem se vyrovnat s novou si
tuací. Věděl jsem, že moc času nemám a vě
děla to i moje paní lázeňská. Netrpělivě, ale
něžně, mi to malé černé „nic“ vzala z rukou
a začala je rozbalovat. Z malého černého ko
lečka se postupně stával malý černý troj
úhelníček a z jednorázového spodního prá
dla se nakonec stala papírová černá tanga.
Pozoroval jsem tu neskutečnou proměnu
a tak trochu nevěděl co dál. Moje paní ma
sérka to ale věděla. Podávala mi onen ma
gický papírový trojúhelníček na třech šňůr
kách se slovy: „Tou širší stranou dopředu“,
a před očima mi jej roztáhla do maximální
šířky. Upřeně jsem pozoroval ten malý černý
geometrický útvar a naprosto nečekaně se
mi vybavila Pythagorova věta. V duchu jsem

Motto k zamyšlení
Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt.
Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.

TÍSŇOVÁ LINKA

senior akademie

Pythagorova teta…
O lidech ještě nevím
hodně věcí a určitě ne
znám mnohá tajemství
svého vlastního zručné
ho, vzpřímeného
Na slovíčko, a moudrého živočišné
ho druhu. Motám se po
přátelé…
tomto světě už téměř
šest desítek let a pořád
mám někdy pocit, že
jsem na začátku svého
poznávání. Každý den se učím něčemu no
vému, abych se následující ráno dozvěděl,
že všechno je jinak. Těžko říci, zda ono „ji
nak“ znamená lépe. Včerejší den se prostě
stává minulostí, kterou si každý pamatujeme
jinak. Někdo se něco naučí nebo něčemu po
rozumí, jiný teprve hledá smysl prožitého
okamžiku. Den za dnem si ve svých hlavách
i srdcích střádáme stovky a tisíce myšlenek,
postřehů, zkušeností a pocitů, které ukládá
me do své paměti podle jejich důležitosti.
Tam potom čekají na svůj velký okamžik,
kdy ovlivní naše rozhodnutí o tom, jak se
zachováme. Budou to ony, které zformují
náš názor, postoj a pohled na život a lidi ko
lem nás a které ovlivní způsob, kterým svou
vlastní pravdu budeme prosazovat mezi
pravdami těch ostatních. Bude to nelítostný
souboj, protože naše pravda nezná myšlen
ky, postřehy, zkušenosti a pocity jiných. Má
ve své paměti jen ty svoje.
Výročí naší svatby jsme se s Danuškou
rozhodli oslavit v Luhačovicích. Na pro
dloužený víkend jsme si vybrali celkem lu
xusní lázeňský dům a objednali si rituál s ta
jemným názvem „Augustiniánský“. Měl tr
vat skoro dvě hodiny a začínal omytím
nohou. Pokračoval celotělovým peelingem,
zábalem a masáží. Na konci nás čekala rela
xace na vodním lůžku a jasmínový čaj.
Znělo to úžasně. A i přesto, že si lázeňské
pobyty čas od času dopřáváme, něco takové
ho jsme měli zažít poprvé. Zpravidla jsme si
prošli jen masáží zad, šíje a nohou, ale tady
nás čekaly tři celotělové procedury za sebou.
Tomu odpovídala i moje příprava. Nemám
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      — Marcus Aurelius

Co dnes v listech
najdete… ?
❱ Co bychom měli vědět…
❱ Domovnické preventivní
minimum – 3. ročník
❱ Pod hvězdami Riviéry
❱ Letní branně vzdělávací
seminář
Vydává:
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Bauerova 7, 603 00 Brno •
Telefon: 548 210 035
mail: luboslav.fiala@mpb.cz • www.mpb.cz
Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů
a jsou určeny zejména absolventům
projektu Senior akademie.

Nejcennější je pravda,
kterou jsme sami objevili.

George Bernard Shaw

si ji odříkával jako modlitbu a pře
mýšlel o tom, jak moc by se mi hodil
obsah čtverců nad přeponami a od
věsnou onoho černého papírového
trojúhelníčku. Nikdy by sice nemoh
ly nahradit mé nové černé boxerky
s prodlouženou nohavičkou, ale v tu
to chvíli by se mi hodil každičký cen
timetr. Odevzdaně jsem se otočil
a vyměnil jistotu dlouhých nohaviček
za trojúhelníček pochybností. Pravda,
v tu chvíli byla ta širší strana onoho
papírového doplňku zbytečně široká,
a já jsem měl na chvíli pocit, že jsem
objevil ,tajemství Bermudského troj
úhelníku.
…dokončení na 4. straně

➜

Co bychom měli vědět…
SOS tlačítko
Brněnská městská policie provozovala
od roku 1998 službu pro osaměle žijící
seniory CENTRUM TÍSŇOVÉHO
SIGNÁLU. Od 1. 7. 2017 je garantem té
to služby odbor sociální péče Magistrátu
města Brna.
SOS tlačítko je určeno občanům měs
ta Brna – seniorům ve věku od 65 let
a zdravotně postiženým občanům starším
18 let, kteří jsou držiteli průkazu pro oso
by se zdravotním postižením pro případ
ohrožení života či zdraví.
Odbor sociální péče MMB přijímá žá
dosti o SOS tlačítko od občanů v rámci
socio-info pointu. Odbor dále provádí še
tření v domácnosti klientů (oprávněnost
zájemce, míra potřebnosti a naléhavosti,
schopnost obsluhy SOS tlačítka).
Poplatek činí 150,- Kč/měsíc. Provoz je
zajištěn dispečinkem Centra sociálních
služeb a Městskou policií Brno. Počet ak
tuálně pořízených tlačítek je prozatím
250 ks.
Místem pro podání žádosti o vydání
SOS tlačítka a zároveň místem, kde obdr
žíte veškeré informace je Odbor sociální
péče MMB (Socio-info point), Koliště
19, Brno 601 67.
pondělí a středa
8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 – 15:00
pátek 		
8:00 – 12:00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz

Seniorbus
Jde o individuální přepravu osob nad
70 let a zdravotně postižených za cenově
zvýhodněných podmínek. Službu pro
město zabezpečuje DPMB. Služba byla
spuštěna k 1. 6. 2016 s využitím dvou vo
zů. Služba Seniorbus je poskytována pou
ze na území města Brna denně od 6.00
hod do 22.00 hod. Paušální cena za jednu
jízdu činí 50,- Kč.
V roce 2017 bylo pořízeno třetí a čtvr
té vozidlo z důvodu velkého převisu po
ptávky po přepravě v pracovních dnech
ráno a dopoledne, neboť cílová skupina
využívá službu téměř v 70 % za účelem
návštěvy lékaře. V roce 2018 je plánován
nákup dalšího vozidla. Jízdy se objedná
vají telefonicky ve všední dny od 7.00 do
15.00 hod. na telefonním čísle 731 518
348, a to minimálně jeden den dopředu.
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Sdílené bydlení
pro seniory
Jedná se o společné bydlení více osob
seniorského věku ve speciálně uprave
ném a vybaveném bytě (9 pokojů v jed
nom bytě o 405 m2, Zámečnická 2) – cel
kem pro 11 seniorů (7 jednolůžkových
a 2 dvoulůžkové pokoje).
Sdílené bydlení je určeno občanům ve
věku od 60 let. Zájemce o podnájem po
koje je soběstačný občan, není závislý na
pravidelné pomoci druhé osoby, jeho
zdravotní stav mu umožňuje vést samo
statný život. Sdílené bydlení je určeno
žadatelům s nevyhovujícím nebo nejis
tým bydlením, či uvolňujícím byt v ma
jetku města Brna, narušenými rodinnými
vztahy, žijícím v osamělosti.
Provozovatelem je Centrum sociálních
služeb. Podmínkou pro přijetí žádosti je
doložení řádně vyplněného formuláře,
k žádosti je potřeba doložit doklady o pří
jmu (starobní či invalidní důchod, dávky
hmotné nouze), vyjádření svého praktické
ho lékaře (formulář vyjádření praktického
lékaře je ke stažení také na stránkách CSS)
a případně další skutečnosti.
Výběr žadatelů provádí pracovní sku
pina složená ze členů, které jmenuje ředi
tel CSS na základě schválených kritérií
pro hodnocení žádosti.
Více informací získáte na Odboru
sociální péče MMB (Socio-info point),
Koliště 19, Brno 601 67.
pondělí a středa
8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 – 15:00
pátek 		
8:00 – 12:00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfocentrum@brno.cz

Domácí násilí
– kde hledat pomoc
Domácí násilí je fyzické, psychické
nebo sexuální násilí mezi blízkými oso
bami, ke kterému dochází opakovaně
v jejich soukromí a tím skrytě mimo kon
trolu veřejnosti. Intenzita násilných inci
dentů se stupňuje a vede ke ztrátě schop
ností včas tyto incidenty zastavit a efek
tivně vyřešit narušený vztah.
● Intervenční centrum Brno, SPONDEA
Telefon:
739 078 078 nonstop / 544 501 121

e-mail:
intervencni-centrum@spondea.cz
chat na: www.chat.ic-brno.cz
● Skupina Domácí násilí Služby krimi
nální policie a vyšetřování Policie ČR,
Městské ředitelství Brno.
Telefon: 702 292 017
– všední dny od 6,00 do 22,00 hod.
Telefon: 724 273 015
– svátky, víkendy a noc
od 22,00 - 6,00 hod.
● o.s. MAGDALENIUM
– pomoc obětem domácího násilí
(azylový dům a zařízení s utajenou
adresou).
● Azylový dům Helena, Azylový dům
Magdalenium
Telefon: 776 718 459 nonstop
e-mail: magdalenium2@centrum.cz

Centrální evidence
exekucí
– seznamy exekutorů
Centrální evidence exekucí (CEE)
vede, provozuje a spravuje Exekutorská
komora ČR. Centrální evidence exekucí
především umožňuje zjišťovat informace
o konkrétních exekučních řízeních.
Někdy se může přihodit, že o svůj ma
jetek či peníze přijdete nikoli vlastní vi
nou. Například při obchodním nebo práv
ním vztahu s někým, na koho je vedena
exekuce a Vy o tom nemáte informace.
Pak mohou nastat potíže. Výpis z Cen
trální evidence exekucí jim může předejít.
Způsoby získání výpisu z CEE:
Na webu www.ceecr.cz
Osobně v sídle Exekutorské komory
ČR v Brně, Radnická 14/16, 602 00 Brno.
Telefon: + 420 515 917 586,
e-mail: podatelna@ekcr.cz
Na pobočce České pošty s Czech
POINTem (odkaz na web pošta)
Seznam exekutorů je důležitý pro
ověření, zda člověk, který se vám jako
soudní exekutor představil, jím skutečně
je. Na těchto odkazech si můžete ověřit
nejen totožnost soudních exekutorů, ale
i kandidátů, koncipientů a vykonavatelů.
Soudní exekutoři
– www.ekcr.cz/seznam-exekutoru
Soudní kandidáti
– www.ekcr.cz/seznam-kandidatu
Soudní koncipienti
– www.ekcr.cz/seznam-koncipientu
Soudní vykonavatelé
– www.ecr.cz/seznam-vykonavatelu
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Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejný
seznam, do kterého se zapisují zákonem
stanovené údaje o subjektech, které
v České republice procházejí insolvenč
ním řízením. Vede ho příslušný rejstříko
vý soud, kterým je krajský soud. Výjimku
tvoří jen Krajský soud v Praze, protože
pro subjekty se sídlem nebo místem pod
nikání v jeho soudním obvodu vede insol
venční rejstřík Městský soud v Praze.
Pro věřitele, ale i pro každého, kdo
uzavírá nějaký obchodní vztah má vý
znam sledovat obsah insolvenčního rejst
říku. Zajímá je především, zdali subjekty,
se kterými jsou v nějakém obchodně-zá
vazkovém vztahu, anebo jsou jejich věři
teli, nejsou evidovány jako povinní v in
solvenčním řízení. V takovém případě se
totiž může stát rizikovým uzavírat další
obchodně-závazkové vztahy s těmito sub
jekty, V současné době se několik společ
ností na trhu zabývá sledováním insol
venčního rejstříku za úplatu.
Více na www.portal.justice.cz/Justice2/
Uvod/Uvod.aspx

Dědictví podle nového
občanského zákoníku
Aby po smrti nebyla závěť potomky
prahnoucími po majetku úspěšně napade
na, musí být řádně zdůvodněna. U man
želů je vydědění snadná věc. Nově stačí
jedna věta. Bez vysvětlování. Hodí se to
ve formálních svazcích, kde z nějakého
důvodu nedošlo na rozvod.
V současnosti existuje negativní závěť. Znamená, že kohokoliv, mimo po
tomky, lze vydědit jednou větou, bez zdů
vodnění. Například manžela, respektive
manželku lze vydědit snadno. Stačí (u no
táře) sepsat, že manžel/manželka po mně
nedědí, datum a podpis.
Existuje spoustu komplikovaných
kauz, kdy příbuzní, například sourozenci,
kteří po léta spolu žili v harmonii, se při
porcování dědictví už navždy změnili
v urputné nepřátele, kdy olej do ohně ješ
tě přilévají jejich manželé a manželky,
a jsou ochotní se soudit deset i více let.
Ti, po nichž se dědí, by se lidově řečeno
v hrobě obraceli. Možnost šmahem vydě
dit druhého z manželů zakotvil nový ob
čanský zákoník platný teprve dva roky.
Z dědictví po manželce mohou ale po
zůstalí například vyřadit manžela také
tím, když před svým úmrtím podá pouhý
návrh na rozvod pro domácí násilí. Stačí

jen návrh, i bez nějakých důkazů. Vyvolat
situace, kdy do domu jezdí policie, proto
že žena volá o pomoc, že ji manžel napa
dá, není v praxi až tak ojedinělé, i když se
následně ukáže, že to není pravda. Nic
méně rodina manželky může jen kvůli ta
kovému návrhu vyřadit manžela z dědic
tví.
Notář potom musí zjišťovat, zda k do
mácímu násilí docházelo, nebo ne, na což
ovšem nemá prostředky. Žádají proto po
licii o úřední záznamy, hledají, zda k to
mu jsou jiné dokumenty, musejí si zvát
svědky z rodiny, přičemž vědí, že nikomu
vlastně nemohou věřit. Podle názoru
soudců je nesmysl, že k tomu, aby byl
manžel vyřazen, stačí jen pouhý návrh na
rozvod pro domácí násilí a volají po tom,
aby to bylo možné jen v případech, kdy je
násilí soudně prokázané.
A jak je to s vyděděním dětí? V tom
to případě nestačí napsat datum a svou
vůli. U potomků se musí doložit, že napl
nili některou zákonem danou podmínku
pro vydědění. Třeba dlouhodobý nezá
jem. Logické. Zákon tím chrání budoucí
dědice před tím, aby dědění nepodléhalo
rozmarům některých starších lidí, bývají
cích navíc mnohdy pod tlakem některých
po majetku hladových členů rodiny.
Dlouhodobý nezájem potomka se do
kládá v praxi třeba i deníkem, svědectvím
sousedů, ošetřovatelů. Většinou se teprve
u soudu nakonec ukáže, jak to opravdu by
lo. Zda je uváděný nezájem potomka, jako
důvod jeho vydědění, třeba jen výsledkem
tlaku části rodiny na dědečka či babičku
ještě za jejich života, ve snaze vyřadit
z dědictví bratra či sestru, anebo opravdu
vnuk či vnučka na prarodiče kašlali a zača
li se zajímat, až když šlo o majetek.
Dalším z jasně doložitelných důvodů
může být trestná činnost potomka. Třeba
když je narkoman, alkoholik. A opět je zde
domácí násilí, ne jen fyzické, ale i psychic
ké vydírání, páchané potomky na starých
lidech. Anebo v bytech prarodičů či sta
rých rodičů zkrátka kradou. Jsou to poměr
ně časté případy, i když se o nich moc ne
mluví. Rodiče či dědečkové a babičky ale
nechtějí na své děti, respektive vnuky,
podávat trestní oznámení. Nechtějí, aby se
věc pak přetřásala u trestního soudu. Stačí
ale, že o každé situaci policie sepíše úřední
záznam a ten se založí. U závěti v dědictví
pak slouží jako písemný důkaz, pořízený
v reálném čase, navíc evidovaný policií.
Na rozdíl od dřívějška lze podle nové
ho občanského zákoníku potomka vydě

dit také pro marnotratnost. Co to ale ta
marnotratnost vlastně je, když si dnes
půjčují a žijí na dluh téměř všichni?
Zákon odpověď nedává.
Jeho tvůrci, ostatně i jako u spousty
dalších ustanovení, vycházejí z toho, že
se to za pár let tzv. prosoudí. To znamená,
že nejasný zákon mají vyjasnit vykladači
zákonů, tedy soudci. Potíž je v tom, že
každý soudce si to vykládá po svém, což
je sice v souladu se zákoníkem, ale účast
nící řízení a jejich právníci pak tonou
v nejistotě.

Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů
– GDPR
Městská policie Brno zpracovává
osobní údaje v souladu s požadavky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů a o volném pohybu těchto úda
jů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů nebo
také GDPR).
Městská policie Brno je také správ
cem osobních údajů posluchačů i absol
ventů SENIOR AKADEMIE. Tyto údaje
slouží k předávání informací všem, poslu
chačům i absolventům, kteří o ně projeví
zájem, a k prezentaci aktivit vzdělávacího
programu SENIOR AKADEMIE.
Kontaktní adresa správce:
Ředitelství Městské policie Brno,
Štefánikova 112/43, Brno – Ponava,
IČ: 44992785, telefon: +420 541 124 111,
ID datové schránky: scedv36
Městská policie Brno na základě po
vinnosti uložené ji obecným nařízením
jmenovala pověřence pro ochranu osob
ních údajů, který plní úkoly dle článku 39
obecného nařízení a pro Vás je kontaktní
osobou pro řešení Vašich dotazů, poža
davků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro
ochranu osobních údajů:
Ředitelství Městské policie Brno,
Štefánikova 112/43, Brno – Ponava,
IČ: 44992785, telefon: +420 541 124 111,
e-mail: podatelna.mpb@brno.cz,
ID datové schránky: scedv36
Na základě splnění smlouvy a v rámci
zajištění realizace projektu Senior akade
mie zpracovává Městská policie Brno
osobní údaje účastníků akademie v rozsa
hu: jméno a příjmení, datum narození,
bydliště, telefon, e-mail. Tyto údaje ne
…dokončení na str. 4

modrá je pant. 072U
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Ležel jsem na masážním stole a nechal
se hýčkat. Zpod přivřených víček, jsem po
zoroval světlo na stropě místnosti a pře
mýšlel o nelítostném střetnutí dětinské
pravdy prodloužených nohaviček a prag
matické pravdy tří úhlů. Dvě pravdy, které
se potkaly a přitom se navzájem neviděly.
Pravdy, pro které byly důležité jen jejich
vlastní myšlenky, postřehy, zkušenosti
a pocity. Pravdy, které se nedokázaly na
chvíli zastavit, rozhlédnout a zamyslet nad
tím, že lidé kolem nemusí svět vidět stejně
jako ony. Že jim mohou ublížit, ponížit je,
zranit, rozzlobit, zastrašit je a změnit jejich
životy. To všechno se mi na masérském
stole honilo hlavou. Moc jsem se snažil na
jít mezi těmi třemi úhly to, co jsem možná
před chvílí přehlédnul. Zahlédnout ono ví
ce či méně důležité, něco, které mi dovolí
porozumět nebo alespoň odpustit, ale hlav
ně přijmout, že ona dlouhonohá masérka
a „Pythagorova teta“ dohromady, má mož
ná také pravdu. Že ten papírový trojúhelník
dává sice méně soukromí, ale větší smysl.
Že není podstatné, zda jsou naše pravdy
velké či malé, důležité či nedůležité.
Podstatné je, že nikdy nejsou samy.
n
…dokončení ze strany 3

jsou dále zveřejňovány nebo předávány
jiným osobám a po uplynutí lhůty 3 let od
ukončení projektu budou zlikvidovány.
Na základě souhlasů absolventů Senior
akademie předává Městská policie Brno
„SMS operátorovi“ Jihomoravského kraje
údaje o absolventech akademie v rozsahu:
příjmení, jméno a telefonní číslo, za úče
lem informovanosti o dalších akcích
Senior akademie.
V rámci projektu Senior akademie mo
hou být Městskou policií Brno, na základě
písemného souhlasu, pořizovány a zveřej
ňovány fotografie za účelem prezentace
projektu. Městská policie Brno nenese od
povědnost za záznamy pořízené a zveřej
něné jinými subjekty.
V souvislosti se zpra
cováním Vašich osob
ních údajů máte právo na
přístup k Vašim osobním
údajům, na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování,
vznést námitku proti jejich zpracování,
případně uplatnit právo na přenositelnost
údajů a další práva podle obecného naříze
ní o ochraně osobních údajů.     n
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Domovnické
preventivní minimum
– 3. ročník
(září - prosinec 2018)

Pro ty z vás, kteří se i v důchodovém
věku podílíte na správě bytového domu
ve společenství vlastníků, nebo jste maji
teli bytového domu o který se staráte,
případně vykonáváte práci domovníka
pro majitele či správce domu, připravuje
me na podzim tohoto roku zahájení
3. ročníku vzdělávacího programu DO
MOVN ICKÉ PREVENTIVNÍ MINI
MUM. Program je plánovaný od září do
prosince a je složený z patnácti tříhodino
vých výukových bloků. Ty se budou ko
nat v našem Areálu dopravní výchovy

Společenský
klubový večer
POD HVĚZDAMI
RIVIÉRY – 27. 7. 2018
Náš loňský pokus uspořádat společen
ský a naučný večer Pod hvězdami Rivié
ry, se vám líbil, a tak i pro letošní rok
jsme připravili jeho pokračování. K po
slechu a tanci vám příjdou zahrát manže
lé Rapáčovi z kapely ŠOHAJI.
Repertoár mají opravdu široký, a tak
si každý z vás přijde určitě na své. Nebu
dou chybět ani soutěžní otázky na vše, co
jste se v akademii učili. Samozřejmě při
pravíme i něco dobrého k malému občer
stvení. Stejně jako loni můžete na svůj
stůl připravit i vy něco k ochutnání pro
své přátele a známé. Místenky budou ja
ko vždy měsíc předem na Turistickém
infotrmačním centru v ulici Panenská.
Počítáme s místy pro 200 osob, takže
by se mělo dostat na většinu zájemců.
Informaci o vstupenkách obdržíte pro
střednictvím služby SMS operátor.
n

a vzdělávání na Riviéře, vždy ve středu
od 16.00 do 19.00 hodin.
Vzdělávací program je zdarma, ale
podmínkou je aktivní účast na správě by
tového domu. Lektorský tým tvoří odbor
níci z Městské policie Brno, Útvaru poli
cejního vzdělávání a služební přípravy,
Policejního prezidia Policie ČR, Hasič
ského záchranného sboru JMK, Asociace
technických bezpečnostních služeb,
Asociace zámkových a klíčových služeb
České republiky a zapsaného spolku Práh
jižní Morava.
Podmínky registrace a aktuální rozvrh
výuky najdete v průběhu prázdninových
měsíců na našich webových stránkách
www.mpb.cz.
n

Letní
branně vzdělávací
seminář – 24. 8. 2018
Tentokrát se společně vypravíme na
státní hrad Veveří, kde jsme s našimi ab
solventy byli již v roce 2009. Po devíti
letech se vrátíme s novým programem.
Čeká vás trasa dlouhá 9 kilometrů, která
vede podél Brněnské přehrady a nemá
žádná výraznější převýšení. Trošku bude
te muset zabrat jen těsně před branami
hradu a zdolat asi 200 metrů stoupání po
dlážděné cestě.
Na nádvoří vás budou čekat informace
o hradu, brněnské přehradě a vašem bez
pečí na hladině jezera. Nicméně dobro
družství vás bude čekat i na zpáteční ces
tě, na kterou se vydáte dvěma loděmi
z flotily Dopravního podniku města Brna.
Zažijete pád „muže přes palubu“ a jeho
záchranu.
Informace o registraci na Letní branně
vzdělávací seminář obdržíte prostřednic
tvím služby SMS operátor.
n

Klubový večer
– 23. 5. 2018

Možná jste to už vypozorovali sami,
že termíny klubových večerů se přizpů
sobují možnostem našich hostů. Čím
výše míříme při jejich výběru, tím více
musíme hledat kompromisy.
Nejinak tomu bylo tentokrát. Naším
vzácným hostem, kterého jsme pozvali
na 23. 5. 2018 bude předseda Ústavního

soudu ČR pan JUDr. Pavel Rychetský.
Výjimečně se tedy na klubovém večeru
sejdeme ve středu.
Pokud se rozhodnete přijít, a v dubnu
jste si již vyzvedli vstupenky na Turistic
kém informačním centru, pak na tuto
změnu nezapomeňte.
n

