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Tři měsíce poté, co 
jsem se narodil, zemřel 
člověk, o němž jsem ví-
ce než dvacet let svého 
života neměl ani potu-
chy. Člověk, který se 
v mém světě objevil 
v oka mžiku, kdy jsem 
v za kouřené šatně „ku-
lisáků“ Janáčkovy ope-
ry hrál karty. Z jeviště 
se ozývala hudba z ope-
ry „Řecké pašije“ a já 
se přestal soustředit na 
hru. Prohrál jsem pět 
korun a šel se z mostu 

osvětlovačů podívat na scénu. Samotný pří-
běh jsem tehdy ještě nevnímal tak jako dnes, 
ale sbory vesničanů a uprchlíků se mi dosta-
ly pod kůži. Žádná slova, žádný obsah, jen 
hudba a spojené hlasy desítek lidí. Stál jsem 
a poslouchal. Ne chal jsem tu melodii proni-
kat do svého vědomí pokaždé, když jsme 
v divadle hráli Řecké pašije. Pokaždé jsem 
stál v portále a poslouchal bez jakékoliv 
konkrétní myšlenky. Pokaždé jsem si tuhle 
operu spojoval jen s několika minutami fas-
cinující melodie a jménem Bohuslava 
Martinů. Člověka, který ji napsal. Člověka, 
o kterém jsem tehdy nic moc nevěděl. O ví-
ce než 15 let později se to všechno mělo 
změnit.

Hlas operačního nás posílá na Staré Brno 
do bytového domu, kde nájemníci postráda-
jí svého souseda. Podle svědectví jej nikdo 
neviděl již nejméně dva dny. Na zvonění 
a klepání neodpovídá, poštu si nepřebírá 
a jídlonosič s obědem zůstává za dveřmi ne-
dotčený. Rozhodujeme se rychle. Náš tech-
nik zvládá otevřít zámek dveří za necelých 
10 minut. Opatrně vstupuji do bytu, který 
působí čistě a uspořádaně. V malé předsíni 
jsou seřazeny tři páry pánských bot a na vě-
šáku visí hnědá bunda s náplety na ruká-
vech. Dveře do kuchyně chybí a z místa, kde 
stojím, je vidět celou místnost. Je prázdná 
a docela uklizená. Jediný pokoj tohoto bytu 

je zavřený, a tak pomalu přistupuji ke dve-
řím a opatrně je otevírám. Muž sedící u sto-
lu mi přináší úlevu. Nízko na nose má nasa-
zené brýle, hlavu skloněnou nad listem pa-
píru, a ruce opřené o desku stolu. Před ním 
stojí květovaný hrníček s nedopitou kávou, 
pouzdro od brýlí a otevřený kapesní diář. 
Potichu, abych jej nevylekal, k němu pro-
mlouvám a pokládám mu ruku na rameno. 
Je studené a ztuhlé. Sklonil jsem hlavu, 
abych mu viděl do obličeje. Přivřená víčka 
a lehce pootevřená ústa dotváří klidný a spo-
kojený výraz tváře. 

Zatímco kolega informuje operačního, 
rozhlížím se po místnosti. S překvapením si 
uvědomuji, že smrt toho muže pro mě není 
spojená s obavami, strachem či lítostí. V tom 
malém prostoru útulného pokoje vnímám 
stejný klid a pohodu, jaká vyzařuje z jeho 
tváře. Ta atmosféra chvíle, ve které zemřel, 
jako by tu zůstala. Na zdi vedle okna jsem 
zahlédnul zažloutlý papír v pozlaceném rá-
mečku. Dvě věty napsané úhledným pís-
mem, a podpis člověka, který je snad vyslo-
vil, mi připomněly dávno zapomenuté oka-
mžiky. „Minulost se mění podle přítomnosti. 
Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor 
na minulost. Bohuslav Martinů.“ 

Rozhlížím se a všemi smysly vstřebávám 
ten přelomový okamžik, ve kterém se změ-
nilo vše, co bylo, a ve kterém se změní i vše, 
co teprve být má. Poznámky a události v je-
ho malém diáři ztrácí svůj smysl anebo se od 
základu mění. Vše má najedenou úplně jiný 
význam, má-li to vůbec nějaký. List papíru, 
který leží na stole, zůstane nepopsaný. Ni-
kdo si už nepřečte slova, která by na něm 
byla. Slova, která měla nebo mohla změnit 
život jiného člověka. Nebo naopak, zůsta-
nou-li nenapsaná a nepřečtená, změní více, 
než kdyby byla vyřčena. 

Bohuslav Martinů se mi znovu vrátil do 
života. Před patnácti lety mě přiměl zastavit 
se, a poslouchat jeho hudbu. Dnes mě přinu-
til zastavit se a přemýšlet. Najednou jsem si 
vůbec nebyl jistý, jak moc změní mojí minu-
lost konec mé přítomnosti. Vůbec jsem si 
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Existují tisíce způsobů,  
jak zabít čas, ale žádný,  
jak ho vzkřísit.      

 Albert Einstein

Na slovíčko,
přátelé…

nebyl jistý, zda vím, co mohu ještě 
udělat pro to, abych změnil a napravil 
omyly své minulosti. 

Přivolaný lékař napsal úmrtní list, 
a dva muži v černých pláštích odná-
šeli tě lo. Přítomnost tohoto všedního 
dne změnila moji minulost. Změnila 
význam, důležitost a hodnotu mnoha 
uplynulých oka mžiků mého života. 
Změnila mé vnímání času. Pochopil 
jsem důležitost, prchavost a nevyzpy-
tatelnost přítomnosti. Uvědomil jsem 
si, jak málo mohu odhadnout čas, 
který mám na to, abych správně po-
rozuměl přítomnosti a nemusel se 
stydět za svou minulost.      n

Motto k zamyšlení
Věci	se	nemění.	Jen	vy	se	na	ně	díváte	jinak
        Carlos Castaneda

Minulost se mění…
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Úřad pro ochranu osobních údajů vy-
dal nové stanovisko (č. 1/2016) k proble-
matice umístění kamerových systémů 
v bytových domech. Toto nové stanovis-
ko reaguje na požadavky správců byto-
vých domů a ve větší míře umožňuje 
v bytových domech legálně provozovat 
kamerové systémy se záznamem. 

Stanovisko přináší značný posun 
v problematice umísťování kamerových 
systému v bytových domech, a na rozdíl 
od předchozích stanovisek Úřadu v těchto 
věcech je poněkud benevolentnější vůči 
správcům bytových domů, kteří cítí ob-
jektivní potřebu instalovat kamery v pro-
storách bytových domů, aniž by byli nu-
ceni zajistit souhlas všech obyvatelů 
v domě.

Úřad ve svém stanovisku zdůrazňuje, 
že pro pořizování kamerových záznamů 
v bytovém domě musí být dány objektiv-
ní důvody, tj. ochrana lidského života 
a zdraví, ochrana majetku nebo prevence 
před vandalismem. Každý provozovatel 
kamerového systému v bytovém domě je 
i v průběhu provozu povinen kdykoliv 
prokázat, že kamerový systém má svůj 
objektivní důvod, a je řešením proporcio-
nálním (tzn., že vedle použití záznamo-
vých kamer jsou používány i další způso-
by ochrany majetku a osob – např. uza-
mykání vchodových dveří, sklepů, 
insta la ce mříží apod.). 

Při stanovení prostředků a způsobů 
zpracování osobních údajů (nastavení ka-
merového systému) doporučuje Úřad při-
hlédnout k povaze prostor, které mají být 
monitorovány, zejména k tomu, zda jsou 
tyto prostory obvykle průchozí nebo jsou 
pouze příležitostně navštěvovány, anebo 
zda slouží jako bezprostřední přístup 
k bytům, v nichž obyvatelé domů mají 
nárok na nejvyšší míru soukromí.

Stanovisko v zásadě rozděluje prostory 
v domech na 2 typy:

Sklepy a půdy a vchody do nich, 
garáže, kočárkárny, kolárny, prosto-
ry do pis ních schránek, vnější plášť 
budovy (a jeho bezprostřední okolí), 
vstupní dveře do domu, vstupní 
chodby k výtahům a k schodištím, 
včetně výtahů a scho dišť.

V těchto prostorách je možno instalo-
vat kamerové systémy bez souhlasu ná-
jemců či vlastníků bytů za podmínek vý-
še uvedených, a dále je třeba (souběžně) 
dbát na pečlivé nastavení kamerového 
systému, zejména úhlu záběru kamery 
tak, aby současně bez dalšího posouzení 
nebyla snímána i místa jiná a nebylo tím 
závažně zasaženo do soukromého a osob-
ního života obyvatel či návštěvníků do-
mu.

Prostory vchodových dveří do bytů. 
Podle stanoviska Úřadu by kamero-

vým sledováním vchodových dveří do 
bytů mohlo docházet k závažným zása-
hům do práva na ochranu soukromého 
a osobního života obyvatel domu, proto 
lze provozovat kamerové systémy zamě-
řené na konkrétní byty pouze v opravdu 
výjimečných a odůvodněných případech, 
a pouze se souhlasem všech obyvatel dot-
čených bytů.

Doba uchování záznamů kamer musí 
být stanovena tak, že nepřesáhne dobu 
potřebnou k tomu, aby incident zazname-
naný kamerou bylo možno dále prošetřit 
a zajistit další potřebné informace, nutné 
například k předání záznamu příslušným 
orgánům či pojišťovně. Takovou dobou je 
nejvýše 14 dnů u prostor uvedených 
v bodu 1. V případě prostor uvedených 
v bodu 2 pak nejvýše 7 dnů. V odůvodně-

ných případech může správ-
ce dobu prodloužit.

Vůči obyvatelům domu je nutno splnit 
informační povinnost, např. prostřednic-
tvím shromáždění SVJ nebo schůze druž-
stva a následným vyvěšením nebo roze-
sláním informace o umístění a provozu 
kamerových systémů v domě všem jeho 
obyvatelům, a to samozřejmě ještě před 
zahájením monitoringu. Dále je třeba 
umístit informační tabulky u všech vstu-
pů do sledovaných prostor, včetně vstupu 
do výtahu, které musí obsahovat alespoň 
informaci, že prostor je sledován kamero-
vým systémem a musí zde být uveden 
i správce – provozovatel kamerového 
systému, resp. kontaktní osoba nebo sdě-
lení, kde bude subjektu údajů (monitoro-
vané osobě) poskytnuta (např. v písemné 
podobě) kompletní informace o zpraco-
vání v rozsahu požadovaném zákonem.

Správce je povinen před zahájením 
zpracování osobních údajů, prostřednic-
tvím kamerového systému, oznámit za-
mýšlené zpracování Úřadu postupem po-
dle § 16 zákona. Oznamovací povinnost 
se vztahuje jen na kamerové systémy se 
záznamem.

Zákon ukládá správcům a dalším oso-
bám, které na základě jejich pověření 
zpracovávají osobní údaje (tedy zpraco-
vatelům), povinnost přijmout a dokumen-
tovat řadu bezpečnostních opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neopráv-
něným přenosům, k jejich neoprávněné-
mu zpracování, jakož i k jejich jinému 
zneužití.

Jakýkoliv svévolný přístup ke kame-
rovému systému a jeho záznamům, včet-
ně manipulace s nimi, mimo stanovený 
bezpečnostní režim, bez důvodu prověře-
ní konkrétního incidentu, je deliktem po-
dle zákona o ochraně osobních údajů pod 
pokutou až 5 mil. Kč.

n

Nový občanský zákoník: 

Zvíře není věc
Od 1. ledna 2014 už zákony nepohlí-

žejí na živé zvíře jako na věc. Změnu při-
nesla úprava obsažená v novém občan-
ském zákoníku. Ten, kdo cizího psa nebo 
kočku zraní, bude muset nově zaplatit 
léčebné výlohy. Zákoník pamatuje i na 

případy úmyslného zabití nebo na přípa-
dy nálezu zvířete.

Doposud legislativní úprava na zvíře 
jako na věc nahlížela, ale v novém občan-
ském zákoníku mají zvířata zvláštní po-
stavení. Kodex uvádí, že zvířata věcí ne-
jsou a ustanovení o věcech se na ně proto 
vztahují jen tehdy pokud neodporují po-
vaze živého tvora – například při nákupu 
a prodeji.

Co je věc? 
Nový občanský zákoník pojetí věci 

široce vymezuje. Rozumí se jí vše, co ne-
ní osobou a slouží k potřebě lidí.

Doposud platilo, že když člověk něčí 
zvíře úmyslně zabil nebo zranil, pohlížely 
na to zákony jako na poškození cizí věci. 
V případě zabití takového zvířete nahra-
dil pachatel jeho majiteli pouze cenu, za 

…pokračování na 4. straně ➜ 

Kamerové systémy v bytových domech  
– nové stanovisko ÚOOÚ



zpravodaj mp brno č. 2/2016 (19.)  1000 ks                  dataprint  III.2016

Některé novinky v zákoně O silničním provozu
Nejvýraznější změnou, kterou novela 

přináší, je nová povinnost chodců nosit 
reflexní prvky při pohybu na vozovce 
mimo obec při snížené viditelnosti. Po-
vinnost použít reflexní oděvní prvek bu-
dou mít chodci při pohybu po krajnici 
nebo okraji vozovky mimo obec v místě, 
které není osvětleno veřejným osvětle-
ním. Prvky z retroreflexního materiálu 
musí mít chodec na sobě umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích. 
Pokud již takové prvky má přímo některá 
součást oblečení, je to dostačující.

Obce se v novele dočkaly pravomoci 
omezit provoz vozítek segway. Osoby, 
které se na nich pohybují, byly dosud po-
dle zákona považovány za chodce. Nově 
budou mít vozítka svou zvláštní kategorii 
označenou jako „osobní přepravník se sa-
movyvažovacím zařízením nebo obdobné 
technické zařízení“, zkráceně jen „osobní 
přepravník“. Na osobním přepravníku se 
bude možné pohybovat na chodníku či 
stezce pro chodce nejvýše rychlostí srov-
natelnou s rychlostí chůze. Zároveň touto 
jízdou nesmí dojít k omezení chodce. 
Obce budou mít možnost svým nařízením 
a dopravním značením omezit provoz 
osobních přepravníků tam, kde jsou pro 
jejich použití nevyhovující podmínky. 

Po patnácti letech se také do zákona 
vrátí možnost zadržet malý technický 
průkaz přímo na silnici, a to v případech, 
kdy policista zjistí, že vozidlo může být 
kvůli špatnému technickému stavu nebez-
pečné. Po předložení dokladu ze stanice 
technické kontroly, který potvrdí odstra-
nění závad, bude malý technický průkaz 
vydán řidiči okamžitě zpět.

Další změnou pro řidiče bude povin-
nost očistit před započetím jízdy čelní 
a přední boční skla vozidla od námrazy, 
sněhu či jiných nečistot a také odstranit 
kusy ledu a sněhu z vozidla a z nákladu, 
aby se během jízdy nemohly uvolnit 
a ohrozit jiné řidiče.

Do novely se dostal i tzv. cyklobalí-
ček, který umožní cyklistům i autům po-
hyb po jedné komunikaci, tzv. cyklistic-
ké zóně. Auta zde nemohou cyklisty 
omezit a cyklisté naopak nemůžou autům 
bránit v průjezdu. V cyklistické zóně bu-
de nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. 

Řidiči také nebudou smět ohrozit cyk-
listu přejíždějícího pozemní komunikaci 

na přejezdu pro cyklisty. Nově je řidičům 
zakázáno zastavit/stát ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty.

Při odbočování vlevo musí řidiči no-
vě dát přednost i cyklistům jedoucím 
v jízdním pruhu pro cyklisty. Řidič odbo-
čující vpravo musí dát přednost v jízdě 
vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu a cyklistům jedoucím v jízd-
ním pruhu pro cyklisty. 

Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vo-
zidla za sebou při pravém okraji vozovky, 
může cyklista jedoucí stejným směrem 
tato vozidla předjíždět nebo objíždět 
z pravé strany po pravém okraji vozov-
ky nebo krajnici, pokud je vpravo od vo-
zidel dostatek místa; přitom je povinen 
dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, od-
bočuje-li vozidlo vpravo a dává-li zname-
ní o změně směru jízdy.

Z dalších bodů, které novela obsahuje, 
můžeme jmenovat ještě např. vyšší sank-
ce pro řidiče, kteří vjedou na železniční 
přejezd na červenou nebo zpřísnění pod-
mínek pro žáky a provozovatele autoškol. 

Novou vyhláškou se upravuje např. 
zónová informativní značka „Dálnice“, 
která bude nově v zelené barvě, místo do-
savadní modré. Vyhláška přináší také no-
vé značky „Okruh“ pro dopravní okruh 
zřízený pro objíždění obce nebo její části. 
V některých případech se mění či upravu-
je význam stávajících značek. Např. 
značka „Zákaz předjíždění pro náklad-
ní automobily“ dnes zakazuje předjíždět 
motorová vozidla vlevo, od 1. ledna 2016 
bude značit zákaz pro vozidla nad 3,5 tu-
ny použít na vozovce se dvěma a více 
jízdními pruhy v jednom směru jiný než 
pravý jízdní pruh. 

Stávající vzhled některých dopravních 
značek bude možné upravit, jedná se 
např. o výstražné značky „Zvířata“ 
a „Zvěř“, na nichž je dnes zobrazena krá-
va a jelen. Nově bude možné na značku 
umístit symbol jiného zvířete. Ve vyhláš-
ce přibyly také nové symboly. Pomocí 
nových piktogramů bude možné omezit 
např. pohyb vozítek segway nebo jezdců 
na kolečkových bruslích.

Povinnost použít zimní pneumatiky 
celoplošně je dána zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, tzv. zákonem o silničním provozu. 
Zavedena byla od zimní sezóny 2011/ 
2012 novelou č. 133/2011 Sb. 

Oproti předchozím sezónám nedošlo 
letos v legislativě související se zimními 
pneumatikami k žádné změně. Podle ná-
zoru Ministerstva dopravy se systém 
osvědčil a většina řidičů již dbá na to, aby 
měla v zimních podmínkách odpovídající 
pneumatiky. Přičemž již při 7 °C a nižších 
teplotách má zimní pneumatika výrazně 
lepší adhezní vlastnosti než letní a je tedy 
výrazně vhodnější i z hlediska bezpeč-
nosti. V období od 1. listopadu do 31. 
března je podle zákona nutné mít zimní 
pneumatiky vždy, když na vozovce leží 
námraza nebo souvislá vrstva sněhu či 
ledu, a kromě toho také vždy, když vý-
skyt sněhu, ledu či námrazy lze předpo-
kládat. Tuto poněkud nekonkrétní formu-
laci zpřesnilo Ministerstvo dopravy po-
mocí příkladů a doporučení.

Ministerstvo dopravy také upozorňu-
je, že dopravní značení „Zimní výbava“ 
zůstává nadále v platnosti. Obcím zůstává 
možnost dopravní značku umístit na svém 
území. Tam, kde dopravní značka bude 
umístěna, platí povinnost jízdy výhradně 
se zimními pneumatikami v období od 1. 
listopadu do 31. března i za příznivého 
počasí. Případně může být pod značkou 
umístěna dodatková tabulka s uvedením 
jiné doby platnosti.

Novela také mění většinu současných 
rychlostních silnic, na nichž je již nyní 
povolena rychlost 130 km/h, na klasické 
dálnice. Dálniční síť se tak má rozšířit cca 
o 300 kilometrů. Dále novela umožní při 
splnění určitých stanovených podmínek, 
jako je např. existence náhradní objízdné 
trasy, umístit na silnice II. a III. tříd znač-
ku se zákazem vjezdu pro tranzitní ná-
kladní dopravu. Obcím novela přináší 
lepší možnosti nakládání s odtaženými 
vozidly, k nimž se nikdo nehlásí, nově je 
budou smět po 6 měsících prodat. 

Pokud jde o některé nové pojmy, tak 
mezi nemotorová vozidla nyní nově patří 
i přípojné vozidlo a nadále zůstávají 
i vozidla pohybující se pomocí lidské ne-
bo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruč-
ní vozík nebo potahové vozidlo.

Drobnou změnu zaznamenalo i usta-
novení definující chodce. Nově je chodec 
i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dět-
ský kočárek, vozík pro 2 invalidy nebo 
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 
600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečko-

…pokračování na 4. straně ➜ 
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SMS operátor –  
nový způsob informování  

Na přelomu prosince 2015 a ledna 
2016 jsme spustili pro všechny naše stu-
denty i absolventy nový způsob informo-
vání prostřednictvím informačního systé-
mu Jihomoravského kraje „SMS operá-
tor“, jehož prostřednictvím vás budeme 
informovat o připravovaných progra-
mech, o tom, kdy a kde budou k vyzved-
nutí místenky na klubové večery, letní 
semináře, nebo že právě vychází další 
číslo absolventských listů. 

Všichni studenti i absolventi SENIOR 
AKADEMIE, kteří nám při zahájení stu-
dia 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 vymaže-
me. Na stejnou adresu dejte vědět, pokud 
o službu zájem máte a zprávy vám necho-
dí, nebo jste změnili své telefonní číslo.

n

…dokončení ze strany 3…dokončení ze strany 2

vých bruslích nebo obdobném sportov-
ním vybavení anebo pomocí ručního ne-
bo motorového vozíku pro invalidy, vede 
jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 
50 cm 3, psa a podobně.

n

 Absolventské listy  
Určitě jste již zaregistrovali změnu 

v doručování „Absolventských listů“. 
Najdete je na našich webových stránkách 
na odkazu http://www.mpb.cz/absol-
ventske-listy/. 

Ti, kteří budou mít zájem o tištěnou 
formu, si mohou listy vyzvednout v před-
prodeji vstupenek Turistického informač-
ního centra města Brna na ulici Radnická 
číslo 2. Je to stejné místo jako pro vyzve-
dávání místenek na Klubové večery. 
O každém novém čísle vás budeme infor-
movat prostřednictvím systému „SMS 
operátor“. 

Vzhledem k tomu, že o tištěný formát 
únorového čísla byl menší zájem, snížíme 
náklad výtisků o polovinu. Nicméně bu-
de-li v budoucnu větší zájem o osobní 
odběr můžeme náklad opět navýšit.

n

Zápis do XI. ročníku 
Senior akademie  

Zápis do XI. ročníku Základního pro-
gramu proběhne dne 2. 5. 2016. I zde če-
kají případné zájemce o studium změny. 
Maximální počet studentů je limitován 
kapacitou sálu v našem novém areálu 
Riviéra. Ten má k dispozici 100 míst. 
Část (přibližně 50%) přihlášek bude 
k dispozici formou elektronické registra-
ce prostřednictvím našich webových strá-
nek. Zbývající část studijních míst bude 
obsazena tradiční formou osobního při-
hlášení. To proběhne v budově „Zá meč-
ku“ v areálu Riviéra na ulici Bauerova 7. 
Podrobné informace získáte prostřednic-
tvím webových  stránek www.mpb.cz. 
Omezení pro absolventy, kteří by chtěli 
studium opakovat, je stejné. 

Prosíme proto, aby se pro akademický 
rok 2016/2017 nehlásili ti absolventi, kte-
ří ukončili Pokročilý program SENIOR 
AKADEMIE v posledních třech letech 
(2016; 2015; 2014).

n

15.
ČERVENEC

14.
ŘÍJENTermíny  

klubových  
odpolední:

od 16:oo do 20:oo hod.

Diskuzní klubová  
odpoledne v roce 2016 

Klubová odpoledne letos začínají 
v 16:00 h. Místem konání je sál budovy 
„Zámečku“ (bývalé lázně Riviéra), na uli-
ci Bauerova č. 7 (vedle koupaliště Ri vié-
ra). V platnosti zůstává systém místenek, 
které si můžete vyzvednout, vždy nejdříve 
jeden měsíc před konáním klubového 
setkání, v předprodeji vstupenek na ulici 
Radnická č. 2. 

Jak se k nám do „Zámečku“ dostane-
te? Není to tak těžké, jak to vypadá. Pří mo 
před areálem (zastávka – Riviéra) za sta-
vují obě okružní autobusové linky měst-
ské hromadné dopravy (44 a 84), které 
jezdí v 10 minutových intervalech. Pokud 
jezdíte autem, můžete zaparkovat naproti 
vstupu do areálu na parkovišti před bra-
nou BVV č. 7. Do samotného areálu Ri-
viéra nevjíždějte. Výjimku mají jen drži-
telé průkazů osob ZTP, jejichž vozidlo je 
řádně označeno. 

kterou by bylo možné toto zvíře koupit 
znovu, ale nijak se nezohledňovaly třeba 
náklady léčení nebo náklady citové.

Změnu ale přinesl právě nový občan-
ský zákoník, který počítá jak s citovou 
újmou (v podobě nahrazení tzv. ceny 
zvláštní), tak s výlohami u veterináře. 
Podle nového občanského zákoníku při 
poranění zvířete musí škůdce nahradit ná-
klady na léčení toho zvířete v takové výši, 
v jaké by ty náklady vynaložil každý ro-
zumný chovatel, dodává hlavní autor no-
vého občanského zákoníku, právník Karel 
Eliáš.

Nový občanský zákoník nabyl účin-
nosti 1. ledna 2014. Kodex o víc než třech 
tisících paragrafech nově upravuje tři zá-
kladní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlou-
vy. Kromě jiného se například nově zvýší 
i náhrada škody způsobená občanovi, po-
škození budou celkově v lepší pozici.

Zlepšit se má i pozice občanů, kteří 
trpí nějakou nemocí, například duševní 
poruchou. Lépe budou ochráněna i práva 
osob, které byly dosud zbavovány způso-
bilosti k právním úkonům. Rozšíří se 
i možnosti nakládat s vlastnictvím v rám-
ci dědického práva. 

n

Neříkej mi 
Neříkej mi člověče, že to nevidíš, 

když díváš se kolem sebe,
neříkej mi, že to neslyšíš,
když láska jde kolem tebe.

Neříkej mi prosím, že tě všechno míjí,
že stojíš uprostřed a přesto bez lásky,

neříkej mi prosím, že všichni co tu s tebou žijí,
že projdou kolem bez jediné otázky.

Neříkej mi prosím, že se tě neptají,
že tvá bolest jiného nebolí,

neříkej mi prosím, že s tebou soucit nemají,
že jejich srdce jim to dovolí.

Neříkej mi prosím, že se nikdo neohlédne,
že nikdo se k tobě neskloní,

že není nikdo, kdo ze země tě zvedne,
že žádné oči slzy neroní.

Neříkej mi prosím, že nikdo neslyší tvůj hlas,
že jen ozvěna vrací se na tvé volání,

neříkej mi prosím, že to co hledáš, není v nás,
že chybí nám láska, soucit a pokání.

Neříkej to prosím, a rozhlédni se ještě jednou,
možná jen nevidíš, co stále máš před očima,
možná se rozhlížíš, a stojíš pod rozhlednou,

možná jen nevěříš, že láska není vinna.

Tak už to neříkej, a věř, že je tu s námi,
že nikdy neodešla a trpělivě stojí opodál,

že je tu pro nás, a čeká na pozvání,
stačí jen otevřít a pustit ji dál.


