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Byl mrazivý leden 
a pár dnů po Novém ro
ce. Ulice Trnitá ještě 
zdaleka nevypadala tak 
jako dnes. Po obchod
ním centru Vaňkovka 
nebylo tehdy ani stopy. 
Místo něj tam stály po
lorozbořené a vybydlené 
domy, plné suti, střepů, 
odpadků a lidských osu
dů. Pomalu a opatrně 

jsem procházel místnosti bez oken a dveří, 
bez koberců, obrázků na stěnách a všech těch 
věcí, které nás obklopují v našich domovech. 
Nebyly tady, ale přesto zde žili lidé, kteří zde 
měli domov. Znal jsem je všechny. Jejich 
osudy, výhry i prohry, které je zavedly až sem 
na toto zvláštní místo. Tvář, která v jednom 
okamžiku vyhlédla zpod špinavé deky, jsem 
ale neznal. Patřila mladému chlapci, skoro 

dítěti. Mhouřil oči do světla baterky, ale po
hledem neuhnul. Sklopil jsem kužel světla 
a přisedl si na vlhkou matraci. Chtěl jsem sly
šet kde a proč začal jeho příběh, ale z jeho 
slov nebylo snadné ten začátek najít.        

Vždy, když přišla řeč na maminku, odpo
vídal jen dvěma slovy: „Není doma“. Více se 
rozpovídal o tatínkovi. Vyslechl jsem spoustu 
úžasných příběhů a zážitků, které z chlapco
vých úst v tom zatuchlém, špinavém a mrazi
vém prostředí zněly nějak nepatřičně. Jeho 
dětské vzpomínky na otce se překotně vyno
řovaly jedna za druhou. Bylo v nich všechno, 
co by si každý otec i syn mohli přát. Láska, 
přátelství, dobrodružství i respekt. 

Vedle chlapce se pohnula hromada pách
noucích dek a starých koberců. Ozval se du
nivý a dávivý kašel provázený nutkáním na 
zvracení. Objevila se zarostlá, špinavá a bo
láky posetá tvář staršího muže. Nevnímal 
nikoho kolem sebe, a jeho tělem zmítal ne
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Dělej, co umíš, s tím,
co máš, tam, kde jsi.

Theodore Roosevelt 

Na slovíčko,
přátelé…

zvladatelný kašel. Těžce se nadecho
val a zvratky se hromadily v jeho 
klíně. Zničeně seděl vedle chlapce 
a vyčerpaně chroptěl. Z jeho úst za
znělo hlasité „…kurva…“. Chlapec 
se plaše ohlédl a naše oči se potkaly. 
Nemusel to říkat, ale řekl to: „…tatí
nek…“.

Oba jsme v tu chvíli věděli, co 
bychom udělat chtěli, a co udělat mu
síme. Věděli jsme, že přišel čas změ
nit to, co změnit můžeme. Síla vzpo
mínek je neuvěřitelná, ale musíme je 
nejprve prožít. Prožít a uložit je ke 
svým snům. Vzpomínky a sny nám 
dají to, bez čeho svůj život nezmění
me. Dají nám sílu změnit sebe. Změ
nímeli sebe, máme naději.

n

Motto k zamyšlení
Všichni,	kdo	žijí,	mají	naději.	 
Vždyť	živý	pes	je	na	tom	lépe	než	mrtvý	lev.    — biblické přísloví

Síla vzpomínek…

NA TO SI VZPOMÍNÁM

Tři plus jedna v paneláku a vůně františků,
sálavé teplo od trouby a laskavé od srdíčka,

na hrobech plamínky kalíšků,
co mění se na hvězdy, když přivřeš víčka.

Na pyšnou princeznu i Kazisvěta,
na Štěpánku, Bertíka a naše večerníčky,

na Čestmíra co si létá,
na zvířátka od Jedličky.

Na tiché koledy z gramofonu,
na mísy cukroví, jablíček a ořechů,

na vzdálené zvonění kostelních zvonů,
na dlouhé čekání a rohlíček pro útěchu.

Na vlídná slova a lehká pohlazení,
na zamčené skříňky a tajemné balíčky,

na trpělivost a odpuštění,
na slzy štěstí ukryté pod víčky.

Na lásku v dotecích, slovech i myšlenkách,
na vlídný hlas a dlaň na horkém čele,

na dvě duše co žijí v mých vzpomínkách,
na dvě srdce co dávno už nebijí,  

ale cítím je ve svém těle.

Tak na to si vzpomínám.

MÍT SÍLU

Ráno jen zlehka procitnout, a na chvíli zastavit čas,
zůstat ležet bez hnutí a neříkat nic,

jen slyšet horký dech, co rodí se v nás,
jen slyšet tlukot svého srdce – nic víc.

Myšlenkám povolit opratě  
a dát jim svobodu fantazie,

nechat je vidět svět jaký není,
dát lidem křídla andělů co povznesou je,

a pod víčky sledovat jak svět se mění.

Uvěřit vlastním snům, které už léta žijí s námi,
dopřát jim volnost bez hranic všednosti, 

zažít vše, co není příliš k mání,
dotknout se lásky, soucitu a slušnosti.

Snít s vírou, že sny se lidem plní,
uvěřit, že otevřením očí vše začíná,
uvěřit, že my jsme ti, co život mění,

uvěřit, že láska nepřichází, až člověk usíná.

Ráno se probudit a mít sílu dívat se kolem sebe,
mít sílu s pokorou odpouštět i soudit,

mít sílu zahřát dlaň, která zebe,
mít sílu radovat se i slzy ronit.

Mít sílu najít to lepší co v sobě všichni máme,
mít sílu nezklamat bližního útěkem,

mít sílu nepočítat co jiným dáme,
mít sílu stát se člověkem.



ročník 7  ❚  číslo 1  ❚  únor 2017

Výroba drog je v České republice stá
le rozšířenější, již se nejedná jen o rekre
ační chalupy či opuštěné objekty, ale stá
le častěji k ní dochází v zastavěných ob
lastech. Největším problémem v České 
republice je indoor (kryté: místnosti, ha
ly, budovy) pěstování marihuany a výro
ba metamfetaminu (pervitinu). 

Vlastní produkce drog často nevyža
duje žádné speciální vzdělání a ani sofis
tikované laboratorní vybavení. Většinu 
těchto věcí lze nalézt v každé kuchyni 
nebo bez omezení koupit v prodejnách 
domácích potřeb, drogeriích nebo v pro
dejnách s běžnými laboratorními potřeba
mi. Bohužel i většina chemikálií, které se 
při výrobě používají, je zcela běžně do
stupná, jelikož jejich legální využití je 
velmi široké. Jedná se o řadu toxických, 
dráždivých, ale i vysoce hořlavých či ží
ravých látek s různým stupněm nebezpeč
nosti pro okolí. Při nelegální výrobě sa
mozřejmě nejsou dodržovány žádné bez
pečnostní standardy, stejně jako při 
souvisejícím skladování či nakládání 
s nebezpečnými látkami.

Velké množství vysoce těkavých roz
pouštědel a dalších reagencí významně 
zvyšuje míru nebezpečí požáru či výbu
chu. V posledních letech jak Policie ČR, 
tak Hasičský záchranný sbor ČR eviduje 
každoročně nárůst těchto mimořádných 
událostí. Pokud k takovému požáru či vý
buch dojde v panelovém domě, jedná se 
vždy o velmi závažnou událost, která má 
pokaždé negativní dopad také na sousedy 
těchto výrobců drog. Postupně se objevu
jí i nové metody a syntézy výroby drog 
i za využití technických plynů z tlako
vých lahví. Při požáru tyto tlakové lahve 
přináší extrémní riziko jak pro zasahující 

hasiče, tak pro široké okolí. Často dochá
zí ke značným škodám na majetku (naru
šení statiky budov), a to jak samotným 
požárem či výbuchem, tak i následnými 
záchrannými pracemi. 

Samotnou kapitolou je i kontaminace 
celých staveb či bytů. Její úroveň se pří
mo odvíjí od délky výroby, použité meto
dy a rozsahu. Při produkci dochází ke 
vzniku mnoha nebezpečných plynů a ae
rosolů, které se následně šíří obytným 
domem ať již přes společné prostory, ne
bo vzduchotechnikou, kterou jsou ostatní 
byty propojeny. Aerosolové částice se 
vzhledem ke své velikosti dostávají přes 
plíce přímo do krve. Jedná se především 
o velmi nebezpečné toxické a dráždivé 
plyny (fosfan, jodovodík, amoniak). 
Zároveň při výrobě vznikají karcinogenní 
vedlejší produkty reakce (aziridiny), které 
jsou ve formě aerosolu unášeny z reakč
ních směsí. Těmito látkami jsou nedobro
volně exponováni všichni obyvatelé do
mu i ti, kteří nemají s vlastní výrobou 
drog nic společného. Zvláště nebezpečné 
jsou tyto látky pro děti, které především 
v útlém věku tráví v bytech většinu času 
a tyto látky mohou vést k rozvoji astma
tických stavů, atopických ekzémů či hy
peraktivity. U starších dětí se následně 
projevují poruchy učení a soustředění. 
Z výsledků odebraných vzorků, ať již pří
mo v nelegálních laboratořích, při poku
sech bylo zjištěno, že hygienické limity 
jsou překračovány až řádově. Mnoho 
z těchto látek je také klasifikováno jako 
rakovinotvorné. Tomuto riziku jsou vy
staveni nejen obyvatelé domu, ale i bez
pečnostní složky, které v těchto prosto
rách několik hodin zasahují. Následná 
dekontaminace a sanace po výrobě me

tamfetaminu je velmi finančně náročná 
i složitě proveditelná. Velké riziko přiná
ší následně i řemeslníkům, kteří často bez 
znalosti okolností byt rekonstruují běž
ným způsobem. Kontaminované je samo
zřejmě veškeré vybavení bytu, včetně 
nábytku, textilií, drobných předmětů, 
stejně jako omítky, odpady, ventilace, 
jímky atd.  

Obdobná rizika a škody jsou spojenyi 
s indoor pěstováním marihuany. Tito pěs
titelé velmi často pronajatý dům či byt 
původnímu majiteli zcela zdevastují. 
Především neodbornými stavebními zása
hy do rozvodu elektřiny, vody a odpadů. 
Často dochází i k poškození nejen zdě
ných příček, ale i nosných zdí a stropů, 
kudy tito pěstitelé vedou právě energie 
a přizpůsobují si prostor jen ke svým ak
tuálním potřebám. Vysoká vzdušná vlh
kost, která vzniká při tomto způsobu pěs
tování, a špatné větrání následně devastu
je zdivo a vybavení bytu či domu a také 
prospívá rozvoji nebezpečných plísní 
a hub, které mohou být zdrojem alergií 
a dalších zdravotních problému ještě po 
několik dalších let. Kompletní sanace 
těchto prostorů je pak pro původního ma
jitele opět velmi finančně náročná.    

Zásadním problémem je také produk
ce odpadů při nelegální výrobě drog. 
Výrobci samozřejmě nemají jakýkoli zá
jem na bezpečné a ekologické likvidaci 
těchto odpadů. Množství odpadů se pohy
buje v poměru 50:1 k vyrobené droze. 
Odpady často končí buď ve veřejné kana
lizaci, kde ničí technologii čistíren odpad
ních vod, nebo jsou nelegálně vyváženy 
do přírody či na divoké skládky. Zátěž 
pro životní prostředí je zde enormní, čas
to dochází ke kontaminaci spodních vod. 
Následná sanace je opět velmi finančně 
náročná a tyto práce jsou hrazeny z veřej
ných finančních zdrojů, tedy k tíži nás 
všech.

n

Rizika spojená s nelegální 
výrobou drog

V roce 2003 se Centrum pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM) Socio logic
kého ústavu AVČR ve svém průzkumu 
pokusilo porovnáním oficiálních statistic
kých údajů Policejního prezidia s předsta
vami respondentů o podílu vybraných 
trestných činů na struktuře kriminality 
zjistit, nakolik je obraz struktury krimina
lity v očích veřejnosti zkreslen působe

ním médií. Představy respondentů se od 
oficiálních údajů u některých trestných 
činů poměrně značně lišily. Zatímco na
příklad podíl vražd na celkové kriminalitě 
činil dle policejních statistik 0,06 %, re
spondenti se domnívali, že je tento podíl 
devítiprocentní. Podrobněji jsou výsledky 
průzkumu uvedeny v následující tabulce 
a grafu.

Tabulka č. 1 – Podíl vybraných trest
ných činů na celkové kriminalitě spácha
né během jednoho roku v ČR (Respon
dentům byla položena otázka: „Jaký podíl 
ze 100 % všech trestných činů, které bě
hem roku vyšetřuje policie ČR, podle vás 
připadá na následující skutky?“).

Výzkum centra pro veřejné mínění
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Média dnes představují základní zdroj 
informací o všech oblastech lidské čin
nosti. Ani kriminalita není v tomto směru 
výjimkou. Vždyť převážnou většinu in
formací přesahujících rámec osobní zku
šenosti či zkušeností osob ve svém okolí, 
získává veřejnost právě prostřednictvím 
masmédií. Média tak mají zásadní vliv na 
to, jak je kriminalita společností vnímána, 
jak se o kriminalitě ve společnosti disku
tuje a jaká opatření k její kontrole pova
žují občané za nutná či žádoucí. Zločin 

představuje pro média objekt takřka neu
tuchajícího zájmu. Slavné motto zaklada
tele britských novin Daily Mail, Lorda 
Northcliffa, hovoří za vše: „Dejte mi jed
nu vraždu denně.“ A nutno přiznat, že 
bezmála milionový náklad zmíněného 
listu tuto jeho obchodní strategii potvrdil. 
Uvědomil si totiž, že vraždy, násilí, kata
strofy a společenské skandály přitahují 
čtenáře téměř magickou silou. Již mno
hem dříve se však tématu zločinu věnova
ly například tzv. letáky, které lze považo

vat za předchůdce novin. Díky rozšíření 
knihtisku v průběhu 16. století se záhy 
staly poměrně významným médiem své 
doby.

Často přinášely zprávy o závažných 
zločinech, dopadení pachatelů a též tres
tech, které je za takovéto jejich činy stih
ly. Obvykle byly doplněny názornými 
ilustracemi zobrazujícími mnohdy hrůzné 
výjevy spáchaných činů či vykonaných 
trestů. Vzhledem ke způsobu, jakým 

Podle
Policejního 

prezidia  
v %

Podle 
respondentů  

v %

vraždy 0,06 9

znásilnění 0,2 8

kapesní krádeže 3,2 18

vloupání do bytů a domů 3,2 25

krádeže věcí z aut 18 22

ostatní trestné činy 75,3 18

celkem 100 100

Jak vidíme, představy respondentů 
o struktuře kriminality reálnému stavu 
příliš neodpovídají. Dle údajů policejních 
statistik byly ojedinělé činy, jakými jsou 
vraždy či znásilnění, v odpovědích veřej
nosti mnohdy výrazně nadhodnoceny (jak 
v absolutních číslech, tak v porovnání 
s ostatními skutky). 

Veřejnost si však je patrně do jisté mí
ry vědoma určité nepřesnosti mediálního 
obrazu kriminality, o čemž svědčí výsled
ky empirického šetření, provedeného 
Institutem pro kriminologii a sociální pre
venci (IKSP) v rámci výzkumu trestní 
politiky a její realizace v oblasti trestní 
justice. Toto šetření se zabývalo zjištěním 
názorů na objektivitu mediálních infor
mací o kriminalitě. Respondenti byli do
tazováni, zda se domnívají, že když mé
dia (tj. tisk, rozhlas, televize) informují 
o kriminalitě v ČR, přinášejí objektivní 
informace, vyhledávají jen senzace či vy
volávají jen obavy a strach mezi občany.

Respondentům byla položena otázka: 
Myslíte si, že média, tj. tisk, rozhlas, tele
vize, když informují o kriminalitě v ČR:

Počet %

Přinášejí objektivní informace 375 37,4

Vyhledávají jen senzace 445 44,3

Vyvolávají jen obavy a strach 
mezi občany

111 11,1

Neumí posoudit 72 7,2

Celkem 1004 100

Výsledky tohoto šetření daly českým 
médiím poměrně nelichotivou vizitku. 
Pouze něco málo přes třetinu obyvatel 
vyslovilo názor, že informace, které mé
dia poskytují, lze považovat za objektiv
ní. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, 
že není možno z odpovědí na takto for
mulovaný dotaz přesně rozpoznat, k jaké
mu typu médií se občané vyjadřují. Zda 
hovoří o seriózním tisku, nebo o tisku 
bulvárním, o veřejnoprávním rozhlase či 
televizi, nebo o soukromých komerčních 
stanicích. Není tedy nutné interpretovat 
tyto výsledky výhradně negativně a skep
ticky.

Vzhledem ke značnému vlivu médií 
na formování veřejného mínění v otáz
kách kriminality a trestní politiky byla 
část výzkumu věnována také tomu, jak 
sama veřejnost hodnotí způsob prezenta
ce takových informací sdělovacími pro
středky. Celých 80 % z reprezentativního 
vzorku čítajícího 1692 respondentů se 
ztotožnilo s výrokem, že sdělovací pro
středky se zaměřují hlavně na neobvyklé 
a šokující případy. Obdobný počet dotá
zaných (78 %) souhlasil s tím, že média 
pomáhají policii při pátrání po pohřešo
vaných osobách, hledaných pachatelích, 
neznámých obětech trestných činů apod. 
Nadpoloviční většina dotázaných (55 %) 
souhlasila s názorem, že média upozorňu
jí na případy, o kterých by se orgány 
v trestním řízení jinak nedozvěděly. Více 
než polovina dotázaných (51 %) se sou
hlasně vyjádřila k tvrzení, že v médiích je 
dnes tolik informací o kriminalitě, že to 
v lidech zbytečně vyvolává strach. Téměř 
polovina respondentů se domnívala, že 
média někdy sama vyvolávají kriminální 
kauzy na základě politické či jiné objed
návky. Nejméně pak respondenti souhla
sili s tvrzením, že když člověk chce, mů

že z médií nečerpat dostatek objektivních 
informací o kriminalitě a trestní justici 
a dále též s tvrzením, že média umožňují 
veřejnosti kontrolovat činnost orgánů 
v trestním řízení.

V tomtéž průzkumu měli respondenti 
odhadnout zastoupení majetkové, násilné 
a mravnostní kriminality na kriminalitě 
celkové. Respondenti odhadovali, že po
díl majetkové kriminality činí v průměru 
46 %, násilné 32 % a mravnostní 23 %. 
Dle policejních statistik však činil podíl 
majetkové kriminality 63 %, násilné kri
minality pouze 6 % a mravnostní krimi
nality necelé 1 %. Takto nepřesné před
stavy o struktuře kriminality mohou mít 
nemalý vliv na pozitivnější postoje veřej
nosti k některým trestně politickým opat
řením na snižování kriminality. Většina 
občanů si je však vědoma, že jejich názo
ry na kriminalitu a trestní politiku jsou do 
značné míry utvářeny na základě infor
mací, které jim o této problematice po
skytují média a reálně posuzují způsob 
a kvalitu předkládaných informací.

Jak již bylo výše uvedeno, kriminalita 
byla, je a i do budoucna patrně bude pro 
média nevysychajícím zdrojem pouta
vých zpráv, které téměř s jistotou zau
jmou posluchače, diváky či čtenáře. 
Média zajisté přinášejí řadu informací, 
které mohou pozitivně ovlivňovat chová
ní, postoje či názory jednotlivce. Mohou 
však také vyvolávat mylné představy, 
strach či napětí, poskytovat inspiraci ke 
společensky nežádoucímu jednání, anebo 
uvádět veřejnost v omyl. Lze proto téměř 
s jistotou tvrdit, že způsob, jakým média 
informují veřejnost o kriminalitě, souvi
sejících sociálně patologických jevech 
a trestně politických opatřeních bude i do 
budoucna předmětem kriminologických 
výzkumů.      n
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o kriminalitě informovaly veřejnost, je 
lze považovat za prapředky dnešního bul
várního tisku. Technologický pokrok 
umožnil pozvolnou přeměnu těchto letá
ků v noviny, takové, jaké je známe dnes. 
Nicméně i po tak dlouhé době se přede
vším bulvárněji laděná média přidržují 
schématu zpráv o zločinech, které nejsou 
nepodobné těm z 16. či 17. století.

Je tedy zřejmé, že se vždy najdou ta
ková média, která využijí léty osvědčené
ho konceptu, ve snaze získat větší podíl 
na mediálním trhu. V posledních letech 
jsme navíc ve stále větší míře svědky to

ho, jak se zpravodajství postupně „zezá
bavňuje“ – již dávno v něm nejde pouze 
o objektivní a vyčerpávající informace, 
ale též o vzrušení a pobavení publika. 
V souvislosti s tímto trendem je také čas
to zmiňován proces bulvarizace médií, 
v rámci kterého i serióznější média přejí
mají některé zákonitosti, jimiž se obvykle 
řídí média bulvární. Tento proces je u nás 
často vysvětlován relativně malým pro
storem na českém mediálním trhu a tla
kem vydavatelů. Nicméně podobný trend, 
byť v menší míře, je možno sledovat 
i v zahraničí. Zprávy jsou vybírány tak, 
aby v konkurenčním prostředí vzbudily 
zájem veřejnosti, a tím zajistily vysoký 
prodej média samotného. Zvláště ko
merční televizní stanice a bulvární tisk 
bývají v této souvislosti často kritizovány 
za přílišnou senzacechtivost a krvelačný 
styl zpravodajství. Důraz kladený spíše 
na vizuální stránku sdělení, používání vý
razných barevných prvků a snaha působit 
na emoce veřejnosti jsou nejčastěji pou
žívanými prostředky majícími upoutat 
naši pozornost.

Pro média jsou proto vždy lákavější 
takové trestné činy, které lze působivě 
prezentovat po vizuální stránce. Infor mo
vat o vraždě, loupeži či znásilnění bude 
z tohoto hlediska pro média jistě jedno
dušší než informovat o krádeži v samoob
sluze či o úvěrových podvodech. Trest
ným činům s násilným či sexuálním prv
kem je proto v médiích dáván mnohem 
větší prostor, než by si tyto zasloužily 
vzhledem k jejich relativně slabému za
stoupení v celkové struktuře kriminality. 
Celá řada zahraničních studií dokazuje, 
že mediální obraz kriminality je oproti 
skutečnému stavu výrazně zkreslen. Na
příklad Jason Ditton a James Duffy ve 
své práci analyzovali po obsahové stránce 
kriminální zpravodajství šesti regionál
ních skotských deníků a následně je po
rovnali se stavem registrované kriminali
ty dle oficiálních statistik. Výsledek je
jich studie potvrdil, že se média opravdu 
zaměřovala přednostně na případy s ná
silným či sexuálním prvkem. Přestože dle 
statistických údajů činil podíl takových 
trestných činů ve struktuře registrované 
kriminality pouhých 2,4 %, ve sledova
ném tisku jim bylo věnováno celých 
45,8 % zpráv pojednávajících o krimina
litě. K podobným zjištěním dospěla také 

Susan J. Smithová, která v první polovině 
80. let minulého století podrobila zkou
mání kriminální zpravodajství několika 
deníků vycházejících v Birminghamu. 
Zjistila, že informace o násilných delik
tech typu loupeže či vážného ublížení na 
zdraví zabíraly v kriminálních zprávách 
více než polovinu obsahu, přestože reálně 
tvořily ve sledovaném období pouze 6 % 
tamní registrované kriminality.

Je velmi pravděpodobné, že na utvá
ření představy veřejnosti o rozsahu 
a struktuře kriminality má vliv osobní 
zkušenost občanů, kteří byli poškozeni 
trestnou činností a jejichž negativní indi
viduální zkušenosti veřejnost generalizu
je. Názory veřejnosti však také reflektují 
obraz, který nabízejí média. Časté přiná
šení zpráv o mediálně atraktivních udá
lostech, jako jsou například vraždy či 
znásilnění, má nezanedbatelný vliv na 
vznik nepřesných představ o jejich reálné 
frekvenci. Mediálně atraktivních trest
ných činů násilného charakteru je dle po
licejních statistik výrazně méně, než by 
se dle médií mohlo zdát.

Masivní zájem médií o některé trestné 
činy může mít též vliv na průběh trestní
ho řízení. Například ovlivnit postoje 
svědků a dalších účastníků řízení, působit 
– byť nepřímo – na hodnocení důkazů 
soudem či na rozhodování o vině a trestu. 
Média také v některých případech přímo 
spolupracují při vyšetřování trestné čin
nosti. Děje se tak především formou zve
řejnění informací o hledaných a pohřešo
vaných osobách, dále formou pomoci při 
identifikaci, hledáním svědků, či pomoci 
při prokazování původu věci. Již samotné 
zveřejnění, doplněné případně výsledky 
investigativní novinářské práce může při
nést nové informace, které do té doby ne
byly známy a mají zásadní význam pro 
objasnění trestných činů. Zájem veřejnos
ti vyvolaný působením médií může též 
v jistých případech vést ke kontrole dosa
vadního postupu orgánů činných v trest
ním řízení či k úvahám o adekvátnosti 
právní úpravy.

Není proto zajisté žádným překvape
ním, že způsob, jakým média informují 
širokou veřejnost o problematice krimi
nality a boji s tímto nežádoucím jevem se 
stal i v České republice předmětem řady 
sociologických a kriminologických vý
zkumů.

n
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klubových odpolední

Nové místo  
pro distribuci místenek  
a absolventských listů 

Od 1. 2. 2017 se mění místo pro odběr 
Absolventských listů a místenek na 
Diskuzní klubová odpoledne. Turistické 
informační centrum s názvem TO JE 
BRNO, je nyní na ulici Panenské 1.  
Otevřeno bude mít každý den od 9 do 18 
hodin bez přestávek. Tuto malou a ne
nápadnou uličku najdete v centru města, 
přímo vedle Nové radnice v horní části 
Domi nikánského náměstí. Pro auta je to 
slepá ulička, ale pro pěší je průchozí, 
a ústí i na ulici Veselá a Husova. 
Předprodej vstupenek je v přízemí nové
ho garážového domu, který vyrostl v těs
né blízkosti Nové radnice. 

Zápis do XII. ročníku 
Senior akademie

Zápis do XII. ročníku Základního pro
gramu proběhne dne 3. 5. 2017. Ma xi
mální počet studentů je limitován kapaci
tou sálu v našem novém areálu Riviéra, 
který má k dispozici 100 míst. Polovina 
přihlášek bude k dispozici formou elek
tronické registrace prostřednictvím na
šich webových stránek www.mpb.cz. 
Zbý va jící část studijních míst bude obsa
zena tradiční formou osobního přihlášení. 
To proběhne v budově „Zámečku“ v are
álu Riviéra na ulici Bauerova 7. 

Omezení pro absolventy, kteří by 
chtěli studium opakovat. Prosíme, aby se 
pro akademický rok 2017/2018 
N E H L Á S I L I  ti absolventi, kteří 
ukončili Pokročilý program SENIOR 
AKADEMIE v posledních třech letech 
(2017; 2016; 2015). od 16:oo 

do 20:oo


