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Někde jsem četl, že 
různá náboženství věři-
la, že látky, které způ-
sobují povznesenou ná-
ladu, spánek nebo tiší 
bo lest, jsou darem bohů 
– indické konopí pochá-
zí z vlasů boha Višny, 
mák dala Řekům bohy-
ně Démétér, kávové bo-
by dal zase Mohame do-
vi archanděl Gabriel. 
Hinduistům zase kono-
pí 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 to ne-
ní. Ve skutečnosti se jich vlastně nikdy ne-
vzdal, nikdy je neopustil, a ony jej provází 

po celá tisíciletí. Důvodů je přesně tolik, 
kolika lidí se na ně zeptáte. Někdy jsou nám 
pochopitelné, srozumitelné a lidsky blízké, 
jindy nevěřícně kroutíme hlavou a náš ro-
zum 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 le-
ty 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 sa-
mým. 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. Ten příběh vám 
ale budu vyprávět až příště.
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přátelé…

Bylo jich pět…

u § 283). Jak to bude policie řešit, zá-
leží na mnoha okolnostech, zejména na 
množství vypěstovaného konopí, na 
obsahu účinné látky THC v rostlinách, 
zda je konopí pěstováno za využití 
speciálních postupů doma nebo zda je 
venku a na dalších faktorech. Soudy 
neakceptují skutečnost, že si obvykle 
pěstitel zasadí tolik rostlin, aby mu po-
skytly množství drogy na celý rok do-
předu do další sklizně – nepovažují 
toto množství za malé množství drogy 
určené pro vlastní spotřebu a při vět-
ším počtu rostlin bývá podezření na to, 
že konopí dotyčný pěstuje z důvodu 
dalšího prodeje.

➜ 

Luboslav Fiala

DROGY A TREST 
– nejčastěji kladené otázky?

Když mě chytne policie a najde 
u mě drogy (např. pervitin), které 
mám pro vlastní potřebu a injekční 
stříkačky, co se mi může stát? 

Držení drogy v malém množství je posu-
zováno jako přestupek (§ 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 § 284 trestního zákoníku. Drogu vám 
policie samozřejmě zabaví. Injekční stříkač-
ky by vám zabavit neměli, obzvláště pokud 
jste klientem některého z výměnných pro-
gramů v nízkoprahových zařízeních (kon-
taktní centrum, terénní program). 

Co se stane, když budu mít u sebe jed-
noho jointa a policie ho u mě najde?

Pokud u sebe máte cigaretu obsahující 
marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyš-
ším než 0,3%, jedná se o přestupek (§ 30 
písm. j) zák. č 200/90 Sb.. Policista na místě 
může uložit blokovou pokutu nebo postoupí 
do správního řízení, kde hrozí peněžitá po-
kuta do 15 000 Kč. Cigaretu odejme (§ 34 
zák. č. 273/2008 Sb.) 

 
Když si pěstuju konopí pro vlastní 
potřebu, co se mi může stát,  
když se na to přijde? 

Pěstování konopí je posuzováno podle 
§ 285 trestního zákoníku (není posuzováno 
jako držení drogy, kde by se v případě ma-
lého množství drogy jednalo pouze o přestu-
pek a v ostatních případech o trestný čin 
podle § 284, kde je nižší trestní sazba než 

…pokračování na 3. straně
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Blackout 
 

8. Co dělat, když nastane 
BLACKOUT?

Vždy je velmi důležité odpojit všech-
na elektrická zařízení od sítě, aby při ob-
novení dodávek el. energie nedošlo 
k opětovnému výpadku z důvodu přetíže-
ní sítě. Popřípadě nechte zapnuto jedno 
svítidlo nebo radiopřijímač, pomocí kte-
rého si můžete ověřit, zda již byla dodáv-
ka el. energie obnovena.

Pokud funguje dodávka pitné vody 
z vodovodního potrubí, šetřete vodou 
v maximální míře. Máte-li možnost, zá-
sobte se pitnou vodou ze studen nebo pra-
menů v okolí s ověřenou kvalitou vody. 
Pokud zrovna prší, snažte se zachytit co 
nejvíce dešťové vody do nádob, může se 
Vám později hodit.

Pokuste se získat informace o situaci 
a o prognóze vývoje z médií. Pokud ne-
máte k dispozici rádio na baterie, využijte 
rádio v autě, popřípadě se zeptejte souse-
dů, ale nikdy si pro informace nevolejte 
na tísňové linky.

Pokud zrovna nemáte doma dostateč-
nou zásobu čerstvých potravin, tak co 
nejdříve navštivte nejbližší obchod. 
Ovšem nenakupujte zbytečně velké záso-
by a jídlem rozhodně neplýtvejte! Lze 
předpokládat, že budou fungovat některé 
hypermarkety (ty, které mají náhradní 
zdroje) a také malé prodejny nebo stánky 
(ty, které nejsou závislé na elektronické 
evidenci prodeje). V případě, že nemáte 
vůbec žádné zásoby, požádejte o pomoc 
sousedy a příbuzné nebo se informujte na 
obecním úřadě, kdy a jakým způsobem 
bude možné čerpat humanitární pomoc. 
Očekávejte však, že v prvních hodinách 
po BLACKOUTu bude velmi složité ta-
kovou pomoc zorganizovat. 

Přednostně zkonzumujte potraviny 
z lednice a mrazáku. V chladném období 

roku lze potraviny krátkodobě skladovat 
i na balkoně nebo pověšené na klice z ok-
na.

K nouzovému osvětlení použijte pře-
nosné svítilny, svíčky používejte jen 
v krajním případě a pouze pod neustálým 
dozorem. Jako nouzové osvětlení lze po-
užít např. i blikačku z jízdního kola, dis-
plej tabletu apod.

Je pravděpodobné, že vytápění brzo 
přestane fungovat. Proto v zimním obdo-
bí uvážlivě hospodařte s teplem, tzn. zby-
tečně nevětrejte, ucpěte všechny škvíry 
pod dveřmi a okny. Máte-li tu možnost, 
zvažte odjezd na chalupu nebo chatu, po-
kud zde můžete vytápět tuhými palivy. 
Další možností je přesun k příbuzným, 
pokud mají rodinný dům s vytápěním tu-
hými palivy.

Šetřete pohonnými hmotami ve svém 
vozidle, většina čerpacích stanic bude mi-
mo provoz.

Při cestování autem věnujte zvýšenou 
pozornost průjezdu vozidel záchranných 
složek a vozidel pracovníků energetic-
kých služeb.

9. Co nedělat,  
když nastane BLACKOUT?

Nevolejte zbytečně na linky tísňového 
volání (112, 150, 155, 158)! Tyto linky 
neslouží jako informační služba veřejnos-
ti, proto je používejte jen v případě stavu 
ohrožujícím život.

Nepoužívejte ke svícení svíčky, po-
kud už jste nuceni je použít, tak pouze 
s největší opatrností!

TIP: Jako vhodný zdroj světla můžeme doporučit ruč
ní svítilny s LED žárovkami, které jsou mnohem úspor
nější než ty klasické, a proto déle vydrží provo zu
schopné.

Neotevírejte zbytečně dvířka lednice 
a mrazáku! Čím méně je budete otevírat, 
tím déle vydrží vaše jídlo poživatelné.

Necestujte zbytečně, pravděpodobně 
nebude fungovat elektronické řízení 
dopravy (semafory), proto mohou vznikat 
na ulicích dopravní nehody a následné 
zácpy. Počítejte také s tím, že řada spojů 
nepojede, popřípadě bude mít značné 
zpoždění.

Neriskujte zbytečně své zdraví! Vý-
padek proudu značně vytíží složky inte-
grovaného záchranného systému, proto 
k Vám pomoc může dorazit s větší časo-
vou prodlevou. Z tohoto důvodu se snaž-
te vyvarovat činnostem, při kterých hrozí 

větší riziko zranění (rizikové aktivity 
v domácnosti, adrenalinové sporty apod.).

10. Co dělat po obnově 
dodávek elektřiny?

Obnovenou dodávku elektrické ener-
gie využijte prioritně k nejnutnějším úče-
lům. Uvědomte o obnově dodávky i vaše 
sousedy. V některých případech může jít 
pouze o krátkodobou obnovu dodávky 
v omezeném rozsahu, která bude střídavě 
zapínána a vypínána pro jednotlivé posti-
žené oblasti. Do stabilizace situace neza-
pínejte energeticky náročné spotřebiče 
typu pračka, sušička, žehlička, myčka 
atd., které nejsou nezbytné pro Vaše oka-
mžité potřeby.

Obnovu dodávky využijte prioritně 
pro elektrické spotřebiče nezbytné pro 
řešení okamžitých nutných potřeb a zís-
kávání informací (dobití baterií mobilů, 
svítidel, rádií, načerpání zásob vody, ne-
zbytné osvětlení pro činnosti, které nelze 
odložit).

Po obnově dodávek el. energie vždy 
překontrolujte nastavení všech elektro-
nických zařízení, zejména nastavení bez-
pečnostních systémů, ovládacích prvků 
vytápění apod. Plynové spotřebiče (kotel, 
sporák) používejte až po návštěvě speci-
alisty z plynárenské společnosti.

Státní zdravotní úřad doporučuje zlik-
vidovat chlazené nebo mražené potravi-
ny, které byly ponechány nad teplotou 
6 °C déle než 4 hodiny, a jestliže mražené 
potraviny roztály a byly tak ponechány 
déle než 2 hodiny. Také zlikvidujte potra-
viny, které mají neobvyklou barvu, struk-
turu nebo zapáchají. Vždy platí, že pokud 
si nejste jisti, potraviny raději vyhoďte. 
V případě, že znehodnocené potraviny 
znečistily lednici či mrazák, tak tyto pro-
story důkladně dezinfikujte.

Výpadek proudu se může v krátké do-
bě znovu opakovat, proto po obnově do-
dávek vždy co nejdříve doplňte své poho-
tovostní zásoby.

n

DOMINO EFEKT: větrná smršť ➜ 
pády stromů do el. vedení ➜ přerušení 
dodávek el. energie koncovým odběrate-
lům ➜ narušení rovnováhy mezi výro-
bou a spotřebou el. energie ➜ automa-
tické odpojování nezatížených výrobních 
zařízení ➜ rozpad přenosové soustavy 
na oddělené ostrovy ➜ kaskádové šíře-
ní poruchy ➜ BLACKOUT

…dokončení z minulého Zpravodaje 2/2015
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V těchto případech sice obvykle hrozí 
podmíněné tresty, pokud se neprokáže 
další nakládání s drogou (předání, pro-
dej), případně se dá využít alternativní 
řešení, není běžné, že by se udělovaly ne-
podmíněné tresty odnětí svobody. 
Nicméně situace se přesto v tomto přípa-
dě nedá podceňovat a mít za to, že se ne-
může nic stát, protože „přece trávu kouří 
každý a pěstuje ji kde kdo“ a že by se po-
licie a soudy měly zabývat něčím jiným 
– teď se zrovna zabývají touto kauzou 
a nedá se čekat, že to ze sympatií k vám 
shodí ze stolu. 

Kouřili jsme s kamarádem,  
kterému je šestnáct, v parku  
trávu a chytla nás policie.  
Mě je osmnáct. Co mi hrozí? 

Záleží na okolnostech, při kterých vás 
chytli. Ovšem je pravděpodobné, že to 
bude posuzováno jako předání drogy a to 
osobě mladší 18 let, takže by se na to 
vztahoval § 283 trestního zákona, odsta-
vec 1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, 
vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, 
prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro 
jiného přechovává omamnou nebo psy-
chotropní látku, přípravek obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku, pre-
kursor nebo jed, bude potrestán odnětím 
svobody na jeden rok až pět let, ovšem 
v tomto případě by se jednalo o trestní 
sazbu podle odstavce (2) Odnětím svobo-
dy na dvě léta až deset let bude pachatel 
potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v od-
stavci 1 jako člen organizované skupiny, 
nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li 
takový čin vůči osobě mladší než osmnáct 
let.

Což tedy není úplně legrace na to, jak 
takový večírek v parku může vypadat na 
první pohled nevinně. Nicméně, tato 
trestní sazba ještě neznamená, že by člo-
věk musel jít hned do vězení, takováto 
situace by se pravděpodobně řešila pod-
míněným trestem, případně by bylo 
vzhledem k vašemu věku využito některé 
z dalších alternativních řešení. 

Koupil jsem dvě tablety extáze  
a jedu na festival na Slovensko, 
kde bych si je chtěl vzít. Když je  
u mě najdou, co se mi stane? 

Tato věc je bohužel posuzována jinak 
než jako samotné držení drogy. Pokud by 
tablety u vás našli v ČR nikoli při přecho-

du přes hranice, tak by se jednalo pouze 
o přestupek, kde by vám hrozila peněžitá 
pokuta. Ovšem v případě, že drogu převá-
žíte, je to posuzováno jako trestný čin po-
dle § 283 trestního zákoníku. Ovšem 
v zá ko nech uváděné trestní sazby, jak 
v ČR, tak na Slovensku, ještě nutně ne-
musí znamenat nepodmíněný trest odnětí 
svobody (tj. vězení), ale i podmíněný trest 
s odkladem na zkušební dobu (podmín-
ka), což by byla asi nejpravděpodobnější 
varianta trestu v tomto případě. 

Kamarád bere drogy a krade,  
aby na ně měl. Co když se přijde  
na to, že to vím? Mám to hlásit? 

Pravděpodobně myslíte oznamovací 
povinnost podle § 368 trestního zákoníku 
– Neoznámení trestného činu. Ta se vzta-
huje na situace, kdy se hodnověrným způ-
sobem dozvíte o tom, že došlo ke spáchá-
ní některých trestných činů, které jsou 
přesně vymezeny. Krá de že v malém roz-
sahu se to netýká. Ozna movací povinnost 
znamená, že musíte trestný čin oznámit 
bez odkladu státnímu zástupci nebo poli-
cejnímu orgánu. Pokud tak neučiníte, mů-
žete být potrestán odnětím svobody až na 
tři léta. Další paragraf – § 367 trestního 
zákona – Nepřekažení trestného činu – se 
týká trestných činů, které jsou zrovna pá-
chány nebo které se připravují. Kromě 
trestných činů velezrady, vraždy, apod. se 
tento paragraf týká vyjmenovaných trest-
ných činů, krádeže (§ 205 odst. 5 – nejed-
ná se o drobné krádeže) a nedovolené 
výroby a držení omamných a psychotrop-
ních látek a jedů podle § 283. Překazit 
trestný čin lze i jeho včasným oznámením 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgá-
nu. Pokud čin nepřekazíte, můžete být 
potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
Co se týče krádeží, tak se §367 vztahuje 
pouze na „škody velkého rozsahu“, tj. 
škoda dosahující nejméně 5 milionů Kč. 
Na držení drogy v množství větším než 
malém, tj. § 284, se povinnost překazit 
tento trestný čin také nevztahuje. 
Nepřekažení trestného činu se vztahuje na 
ustanovení § 283 – tedy neoprávněné vý-
roby, dovozu, vývozu, prů vozu, nabídky, 
zprostředkování, prodeje, přechovávání 
pro jiného omamných a psychotropních 
látek, výrobků obsahujících omamné 
a psychotropní látky, prekursory nebo jed 
a obdobných jednání, a to bez ohledu na 
množství takové látky. Ust. § 286 se týká 
především přechovávání předmětů k ne-
dovolené výrobě omamných a psycho-

tropních látek (např. vy bavení varny per-
vitinu). Rozdíl mezi paragrafy 367 a 368 
je v tom, že § 368 – Neoznámení trestné-
ho činu – se týká skutků, které se již staly, 
kdežto § 367 – Nepřekažení trestného či-
nu – se týká skutků, které se právě dějí 
nebo které jsou teprve připravovány. Pro 
oba trestné činy však platí, že kdo nepře-
kazí či neoznámí některý z okruhů trest-
ných činů vymezených zákonem, není 
trestán, nemohl-li takto učinit, aniž by 
sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebez-
pečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závaž-
né újmy nebo trestního stíhání. 

Pěstuji si doma konopí, z něhož 
následně budu vyrábět návykovou 
látku marihuana pro léčebné účely. 

Konopí lze pěstovat i doma, ale pouze 
do obsahu THC 0,3%, což je uvedeno 
v zákoně č. 167/1998 Sb. o návykových 
látkách a jedná se o tzv. technické konopí. 
Pokud z něj následně budu vyrábět drogu 
marihuana, nejedná se zcela jistě o tzv. 
technické konopí s obsahem účinné látky 
THC do 0,3% a tudíž se jedná buď o pře-
stupek podle § 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 
200/1990 Sb. o přestupcích, přičemž za 
malé množství se považuje rozsah do pěti 
rostlin. Šest a více rostlin pěstovaných 
s obsahem THC vyšším než 0,3% je po-
važováno za trestný čin podle § 285 trest-
ního zákoníku č. 40/2009 Sb. A to platí 
pro jakékoliv pěstování, tedy i pro léčeb-
né účely, pokud nejsem držitelem licence 
udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Výroba návykové látky je trestným činem 
podle § 283 tr. zákoníku, bez ohledu na 
množství vyráběné drogy. 

Můžu si pěstovat konopí pro vlastní 
potřebu s obsahem THC vyšším než 
0,3 %? 

Ne, zákony ČR neumožňují pěstování 
konopí s obsahem vyšším než 0,3 THC, 
podrobněji předchozí otázka. 

Co dělá Policie ČR se zabavenými 
drogami a lze je použít pro léčeb-
né účely? 

Zabavené návykové látky Policií ČR 
jsou likvidovány prostřednictvím odborné 
firmy, která se touto problematikou zabý-
vá, samozřejmě na základě příslušného 
právního titulu (rozhodnutí soudu, státní-
ho zástupce či za využití některých opráv-
nění podle zákona o Policii ČR). Léčebné 
využití zabavených návykových látek ne-
ní možné (nepovoluje to zákon) a mimo 

…pokračování z první strany
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modrá je pant. 072U

Diskuzní 
klubové večery  
v roce 2015

Pro konání Diskuzních klubových 
večerů nadále platí, že jsme limitováni 
počtem míst v sále (70 osob). Proto zů-
stává v platnosti i systém místenek, kte-
ré si můžete vyzvednout, vždy nejdříve 
jeden měsíc před konáním klubového 
večera, v Poradenském centru v ulici 
Křenové č. 4. Na srpnový klub připravu-
jeme setkání s generální ředitelkou orga-
nizace Rozkoš bez rizika z.s., paní PhDr. 
Hanou Malinovou, CSc., se kterou si 
budeme povídat o problematice násilí na 
ženách v sexbyznysu, intimní asistenci 
pro lidi s handicapem, nebo vývoji HIV 
pozitivity a snižování výskytu pohlavně 
přenosných infekcí.     n

č. 379/2005 Sb. a tento zákon zejména 
postihuje prodej a podání osobě mladší 
18. let. Pokud se jedná o nejčastější návy-
kové látky v ČR, které jsou na seznamu 
zakázaných látek (Nařízení vlády 
č. 463/2013 Sb.), tak se jedná o marihua-
nu a pervitin (metamfetamin) a extáze 
(amfetamin). 

Jaká je první pomoc  
při předávkování? 

Máte-li podezření na to, že pacientův 
zhoršený zdravotní stav souvisí s užívá-
ním drog či léků, volejte záchranku. 
Pokud pacient upadne do bezvědomí, 
uložte jej do stabilizované polohy.

Předávkování léky: pokud dotyčný 
snědl velké množství léků a je ještě při 
vědomí, samozřejmě volejte záchrannou 
službu. Poté vyvolejte u pacienta zvrace-
ní. Do půllitru vlažné vody zamíchejte 
lžíci soli a nechte nápoj pacienta celý vy-
pít. Pozor, nikdy neužívejte u dětí, u osob 
s poruchou vědomí a v případě, že pa cient 
spolkl čisticí prostředky, benzín, louh, ky-
selinu a při otravách organickými rozpou-
štědly. Pokud voláte záchrannou službu, 
je vhodnější s pomocí počkat na příjezd 
profesionálů. (citace z www.ordinace.cz). 

Můžu vlastně legálně užívat  
(zneužívat) návykové látky? 

Užívání (samotná aplikace „kouření, 
šňupání, nitrožilní aplikace, vdechování“ 
a další) návykových látek není v ČR pro-
tiprávní, což vlastně znamená, že se svým 
tělem si můžu dělat téměř, co chci. 
Trestné v ČR podle platných zákonů je 
držení návykové látky a to buď malé 
množství pro vlastní potřebu, kdy se jedná 
o přestupek podle § 30 odst. 1 písm. j) 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
a v množství větším než malém trestný 
čin podle § 284 tr. zákoníku. Z podstaty 
a logiky věci tedy vyplývá, že se vylučuje 
aplikace bez držení návykové látky. 

Pěstuji doma kaktusy, protože  
jsem slyšel, že obsahují  
psychotropní látku meskalin? 

Pěstování kaktusů není protizákonné, 
pokud z nich majitel nebude získávat psy-
chotropní látku meskalin. Je třeba si uvě-
domit, že uvedená psychotropní látka není 
obsažena ve všech kaktusech, zejména 
v těch, které jsou pěstovány v tuzemsku. 
Faktem však je to, že meskalin je na se-
znamu návykových látek, vydaném 
Nařízením vlády č. 463/2013 Sb. 

od 17:oo do 20:oo hod.

7.
SRPEN

9.
ŘÍJEN

…pokračování ze 3. strany

Termíny 
klubových 
večerů:

jiné zabavené návykové látky velmi čas-
to obsahují příměsi zdraví škodlivé 
a v případě např. marihuany stopy plísní 
a stopy dalších chemikálií, užívaných pro 
zdárnější průběh nelegálního pěstění. 

Jsme na večírku a kamarád si 
zapálil jednu cigaretu marihuany  
a poslal ji dokola mezi ostatní.  
Je to protiprávní?

Pokud si kamarád zapálí a nejen na 
večírku jednu cigaretu (jointa) marihua-
ny, dopouští se přestupku podle § 30 
odst. 1. písm. j), zák. č. 200/1990 Sb., 
přičemž samotná aplikace není proti-
právní, ale držení nelegální návykové 
látky, mezi které marihuana patří, je 
vždy protiprávní. Pokud ji pošle dokola, 
to znamená sdílí tuto cigaretu, jedná se 
o trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. záko-
níku (jinak jinému opatří) a to bez ohledu 
na množství návykové látky. 

Jaká je nejčastěji užívaná  
(zneužívaná) návyková látka? 

Nejčastěji užívanou (zneužívanou) 
návykovou látkou v ČR je alkohol a ci-
garety, které jsou upraveny zákonem 

Letní branně vzdělávací seminář 
– bude: 14. 8. 2015 

Tentokrát si společně zopakujeme va-
še znalosti v oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu, a čeká vás i „rychlostní eta-
pa“, která vám umožní ověřit si, jakou 
rychlostí chůze jste schopni se v silničním 
provozu pohybovat. 

Cílem naší cesty bude Duchovní cent-
rum svatého Františka z Pauly ve Vranově 
u Brna, kde vás bude čekat tradiční 
„Strážníkův guláš“, pohoda a krásné pro-
středí zahrady kláštera. Na cestu z Ořešína 
přes Útěchov, která je dlouhá necelých 
7 kilometrů, se vydáte dne 14. 8. 2015. 
Start bude v době od 9,00 do 9,30 na ko-
nečné zastávce v Ořešíně. Do Ořešína se 
dostanete autobusem č. 70, ze zastávky 

Královo Pole nádraží, a jízdní doba je cca 
20 minut. Odjezdy autobusů jsou také po 
20 minutách (8,01. / 8,21 / 8,41 / 9,01). 
Na konečné zastávce vás budeme čekat 
s úsměvem, podrobnou mapkou cesty 
a úkoly, které budete plnit. Příjemná pro-

cházka i s plněním úkolů vám bude trvat 
nejvíce 2 hodiny. Žádné velké převýšení 
vás na trase nečeká, ale přesto dobře 
zvažte, zda si na trasu pochodu troufáte. 
Zpátky se dostanete autobusem č. 57, kte-
rý z Vranova odjíždí každou hodinu 
(12,51 / 13,51 / 14,51 / 15,51). Konečnou 
stanici má v zastávce Královo Pole nádra-
ží.

n

R E G I S T R A C E  Ú Č A S T I
Pokud budete mít čas, chuť a dostatek sil, zúčastnit se našeho, letního, branně 

vzdělávacího semináře, tak se určitě zaregistrujte 
na telefonním čísle  548 210 035 a to nejpozději do 12. 8. 2015

VNOUČATA JSOU VÍTANÁ

…dokončení čtěte v příštím Zpravodaji




