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Diskuzní klubové večery 
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stáva
jící studenty připomínáme termíny dis
kuzních klubových večerů, které plánuje
me na rok 2013. Konají se v uvedené dny 
vždy od 17,00 h do 20,00 h v Klubu 
zastupitelů na ulici Mečová č. 5. 

Místenky si můžete vyzvednout mě
síc před konáním klubu v našem Pora
denském centru na ulici Křenová č. 4, 
v pracovní dny v době od 7,30 do 17,00 

(pátek do 14,30 h). Hostem dubnového 
klubu bude Mons. ThLic. Václav Slouk, 
farář z kostela Svatého Jakuba.
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Všichni, kteří alespoň 
občas zajdou na hlavní 
poštu, vedle br něnského 
vlakového nádraží, si 
vybaví onen důmyslný 
technický „zá zrak“, který 
má navíc zvláštní a taju
plné jméno „PÁTER
NOSTER“. Jako zázrač
ný a tajuplný jej mám ve 

svých vzpomínkách uložený už od dětství. Při 
každé vhodné příležitosti jsem stával před dvo
jicí míjejících se kabin, které na jedné straně 
mizely v podzemí, aby se na druhé zvolna 
a majestátně vynořily, stoupajíc do nejvyššího 
patra budovy. Na několik vteřin se zase ukryly 
ve stropě poštovní chodby, aby se vzápětí vrátily 
do všedního světa lidí. Co se děje za nápisem 
VYSTUPTE? Proč mám vystoupit? Často 
a dlouho jsem pozoroval kabiny mizející 
v ne známu a sváděl boj mezi zvědavostí a stra
chem. Vystoupit nebo zůstat v kabině? Poznat 
nepoznané, nebo zůstat v nevědomosti? Z pře
mýšlení mne vytrhla ruka, která se zlehka opřela 
o mé rameno. Starý unavený muž v šedé unifor
mě závodní stráže zamyšleně hleděl na kabiny, 
které jedna po druhé mizely nad našimi hlavami. 
Potom se ztěžka nadechnul: „Otázky by neměly 
zůstat bez odpovědí mladíku, možná tě zklamou 
nebo budou bolet, ale možná tě něco naučí, mož
ná tě potěší, nebo přivedou v úžas“. Nevěřícně 
jsem se na něj podíval: „Mám jet…?“. Strážný 
se pomalu otočil a odcházel: „Vystoupit bys měl 
jen tam, kde najdeš odpovědi na svoje otázky, 
dřív to přece nedává smysl“.

Stalo se to někdy před 15 lety. Operační stře
disko nás vyslalo prověřit oznámení na tísňovou 
linku městské policie. Podivně se chovající muž 
na balkoně v desátém patře panelového domu 
vzbudil pozornost sousedů, kteří se o něj bojí. 
Zapínáme majáky a vyrážíme na místo. Sku pin
ka lidí před domem se zakloněnými hlavami 
nám signalizuje, že jsme tu správně. Přidržel 
jsem si čepici, zaklonil hlavu a s přivřenýma oči
ma se snažím zaostřit na jeden ze dvou balkonů 
v desátém patře. Naděje, že se do našeho příjez
du vše urovná, vzala za své. Na zábradlí se tyčí 
postava muže, který se rukama přidržuje pří
střešku. Kolega informuje o situaci operačního 
a já vyrážím za oním nešťastníkem. Ve výtahu se 
mi začnou chvět ruce a tak je raději sepnu před 
sebou. Vypadá to, jako bych se modlil, a vlastně 

je to pravda. Modlím se, aby ten člověk stál na 
chodbě před svým bytem a smál se mi do obliče
je, nebo aby byl klidně i opilý jak zákon káže 
a řval na mě, co mu síly dovolí. Hlavně, aby stál 
pevně na zemi. Modlil jsem se i za sebe, a v 
duchu si přál, aby se výtah zaseknul a já nemu
sel… Trošku to zkrátím – bál jsem se odpověd
nosti za rozhodnutí, která mě asi čekají. 

Výtah zastavil. Otevřel jsem dveře a vystou
pil z kabiny. Na chodbě stál hlouček šeptajících 
lidí a z jejich pohledů se dalo vyčíst, že se jim 
ulevilo. Odpo vědnost za rozhodnutí, jak se 
zachovat, se jako klíště hbitě přisála na novou 
oběť. Muž v kostkovaném županu mě bere za 
rukáv uniformy a vleče mě přes předsíň a obýva
cí pokoj na balkon, který sousedí s tím, kde se 
jiný člověk rozhoduje, jak naloží se svým živo
tem. Pomalu se vykláním přes zábradlí, abych 
jej zahlédnul. Naše oči se potkaly téměř okamži
tě. Je to snědý drobný čtyřicátník s prořídlými 
tmavými vlasy a neoholenou tváří. Odhaduji, že 
je původem z některé arabské země a snažím se 
navázat rozhovor. Pozdravím „dobrý den“, 
abych si vzápětí uvědomil, že se chovám jako 
idiot. Ten člověk se rozhoduje, jestli skočí 
z desátého patra, a já mu říkám „dobrý den“. 
Začínám tušit, že ať řeknu, co řeknu, bude to jed
no, protože mi možná nerozumí a vlastně ani 
přesně nevím, co říct. Sepnul jsem ruce. Ten to
krát ne k modlitbě, ale k prosebnému gestu. 
Dlouho se mlčky dívá na moje sepjaté dlaně, až 
mám pocit, že snad porozuměl. Potom se opět 
setkaly naše pohledy a po několika nekonečných 
vteřinách jsem zaregistroval nepatrné zavrtění 
hlavou. Udělal jsem totéž. Lehce zavrtěl hlavou. 
Vím přesně, co jsem mu tím chtěl říct – „nedělej 
to“, a věřil jsem, že mi porozuměl. Lehce zavrá
voral a rukama se pustil stříšky nad balkonem. 
Sledoval jsem jeho bosé nohy, aby neudělal 
chybný krok. Pomalu se otočil čelem ven, zved
nul nohu a vykročil… Ne vi děl jsem jeho oči, 
neviděl jsem ani výraz jeho tváře, měl jsem před 
očima jen tem malý krok do prázdna. Jako by se 
v tu chvíli balkon v desátém patře proměnil v pá
ternoster a on prostě jen beze slova vystoupil. 

Nevím, jak vzpomínky v našich myslích 
poznají, kdy se má která z nich objevit na „scé
ně“, ale ta z mého dětství, která ležela zasunuta 
desítky let někde hluboko v paměti, se v tom 
oka mžiku prodrala na světlo a hlásila se k živo
tu. Nikdy jsem nad ní nepřemýšlel, nespojoval 
jsem ji s ničím jiným, než s oním zdvihadlem, 
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Motto k zamyšlení
„Žijme jak můžeme, když není dovoleno žít, jak chceme.“
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Ničeho v životě se nemusí-
me bát. Jen to pochopit.

—Marie Curie-Sklodowská 
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Termíny  
klubových večerů:

kterému se říká „páternoster“. Možná, 
kdyby přišla o pár vteřin dříve, kdyby mi 
ten nešťastník rozuměl, tak bych mu řekl 
o tom, že tam kde vystoupil, nenajde odpo
vědi na své otázky. Řekl bych mu, že „pá
ternoster“ pokaždé, když dojede až dolů na 
samé dno, začne zase stoupat, a že to tak 
bude pořád, dokud se nezastaví. Ale to už 
nezáleží na nás. My jenom nesmíme 
vystoupit dřív, než najdeme své odpovědi 
– jinak by to přece nedávalo smysl. 

Nevystupovat…

Luboslav Fiala

Včera jsem v parku pod Petrovem
zahlédnul svatého Mikuláše,
dlouze a naléhavě rozmlouval tam s  Bohem, 
tvářil se znaveně a plaše.

Zmateně a s nadějí hleděl k  nebi,
 svírajíc v rukou znamení kříže,
trochu se obával božích odpovědí,
tím víc, čím byl jim blíže.

Proč v tisíce andělů se lidé promění,
proč skryjí se pod křídla a vlídnou tvář,
proč pod rouchem se člověk nezmění,
proč jenom drátěnou nosí svatozář.

Proč masky ďáblů lidi tak vábí,
proč jsou jim více k  uvěření,
proč s  maskou ďábla silnými stávají se slabí,
proč masky a roucha tak snadno lidi změní.

Proč jedinými dary za okny lidí,
nemohou být jen slušnost a láska,
proč nežít s  vědomím, že to co člověk vidí 
bude více k  uvěření, že nebude to maska.

Světci se dostalo Boží odpovědi,
a v parku pod Petrovem už dávno nečeká,
jen od těch dob už všichni svatí vědí,
co Bůh mu odpověděl: „zeptej se člověka“.

  Miku láš

S láskou v zádech běhám si po světě,
na krku cítím její horký dech,
tu pohladí, polaská, či zklame tě,
je plachá a vrtkavá, ale takovou ji nech.

Nech ji, ať objímá i trpí, zoufá si i jásá,
nech ji, ať pláče štěstím i bolestí,
nech ji, ať plodí moudro, ať hlouposti hlásá,
nech ji, ať sama se vyrovná s neřestí.

Nech ji, ať bere i dává bez váhání,
nech ji, ať rozum odloží si v šatně,
nech ji, ať hluboko tě zraní,
nech ji, ať ovládne tě nenávratně.

Alespoň jednou zkusme být láskyplní,
alespoň jednou zkusme být laskaví,
pokud nás ani potom láska nenaplní,
pak už nás nenávisti nikdo nezbaví.

Kdo věří na lásku, nemůže být bez víry,
kdo s láskou žije, nemůže být sám,
proto po světě, byť nejistý je a široširý,
s láskou v zádech utíkám.

  S láskou v zádech

MIKULÁŠSKÝ A VÁNOČNÍ DÁREK 
    PRO NAŠE ČTENÁŘELuboslav Fiala

Luboslav Fiala
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V § 58 odstavec 6 
zní: (6) K jízdnímu kolu 
se smí připojit přívěsný 
vozík, který není širší 
než 900 mm, má na zádi 
dvě červené odrazky net
rojúhelníkového tvaru 
umístěné co nejblíže 
k bočním obrysům vozí
ku a je spojen s jízdním 
kolem pevným spojova
cím zařízením. 

Zakrýváli přívěsný 
vozík nebo jeho náklad 
za snížené viditelnosti zadní obrysové 
červené světlo jízdního kola, musí být 
přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi čer
veným neoslňujícím světlem. Jsouli 
v přívěsném vozíku přepravovány děti, 
musí být přívěsný vozík označen žlutým 
nebo oranžovým praporkem nebo štítkem 
o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve 
výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozov
ky.

Chodíme – vedeme – táhneme – 
tlačíme  – Chodec musí pro chůzi užít 
chodník, a tam kde chodník není nebo je 
neschůdný, může k chůzi využít silnici. 
Po chodníku se chodí vpravo, stejně jako 
po přechodu pro chodce. Naopak, jdeli 
chodec po silnici, musí jít výhradně po 
levé krajnici, a nemáli silnice krajnici, 
pak při levém okraji vozovky. Takto 
mohou jít maximálně dva chodci vedle 
sebe. 

Vedeli chodec kolo po chodníku, 
neměl by jím ohrožovat okolní chodce. Je 
tedy lépe vést kolo blíž k vozovce. 
Zároveň chrání i sám sebe. Vedeli cho
dec kolo po silnici, pak jde po pravé kraj
nici nebo při pravém okraji vozovky. 
Kolo je přitom na straně blíže k vozovce. 
Při chůzi s kolem musí alespoň jedna 
ruka držet kolo za řídítka. Tímto způso
bem je zajištěno přesné vedení kola, které 
tak nemůže například najetím na nerov
nost náhle změnit směr jízdy a zkřížit tak 
dráhu jinému chodci nebo dokonce jedou
címu vozidlu. 

Tlačíli nebo táhneli chodec ruční 
vozík, jehož šířka není větší jak 60 cm, 
chodí stejně jako ostatní chodci buď vpra
vo na chodníku, po levé krajnici, nebo při 
levém okraji vozovky. Jestliže osoba tlačí 
nebo táhne ruční vozík, jehož šířka převy

šuje 60 cm, pak se už nejedná o chodce, 
ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí 
tedy pro něj všechna pravidla, jako pro 
řidiče! S  takovým vozíkem však nesmí 
jít po chodníku, ale co nejvíce při pravém 
okraji vozovky a nesmí být pod vlivem 
alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven 
červenými kulatými odrazkami, vyznaču

jícími jeho obrysovou šířku. Za snížené 
viditelnosti je vhodné vozík i osobu dopl
nit obdobně jako u cyklistů o bílé světlo 
dopředu a červené světlo dozadu. 

Povinnost ohleduplnosti lze vztáhnout 
i na takovou poměrně častou činnost seni
orů, jako je vedení psa. Vodítko psa 
nesmí křížit pěší dráhu chodců. Při chůzi 
se psem na stezce pro chodce a cyklisty je 
vodítko v jízdní dráze cyklistů předpokla
dem vzniku nebezpečné nehody.

■

Pravidelné lékařské prohlídky – 
Zdrojem znalostí o zdravotním stavu je 
lékařská prohlídka. Naše předpisy stano
vují, že pravidelným lékařským prohlíd
kám se musí podrobit řidič nejdříve šest 
měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let 
věku a nejpozději v den dovršení tohoto 
věku. Po dovršení 68 let pak už musí řidič 
chodit na pravidelnou lékařskou prohlíd
ku každé dva roky. 

Lékař vám může na základě vašeho 
aktuálního zdravotního stavu určit termín 
další lékařské prohlídky, který může být 
i kratší než předepsaný. 

Po lékařské prohlídce obdržíte od 
lékaře doklad o své zdravotní způsobilos
ti, který musíte vozit s sebou. Policisté ho 
po vás při silniční kontrole budou poža
dovat.

Nemoci a léky – Od lékaře víte, jaký je 
váš dlouhodobý zdravotní stav. Pro řízení 
je ale důležitý i momentální zdravotní 
stav a fyzická kondice. Obvyklé nemoci 
stáří s sebou nesou nutnost pravidelného 
užívání různých léků. Řada léků však otu
puje pozornost nebo prodlužuje reakci 
řidiče. Při jejich užívání nesmíte řídit 
vozidlo. 

Tyto léky bývají na krabičce označeny 
výstražným trojúhelníkem a varování 
před řízením vozidla pod jejich vlivem je 
uvedeno i v příbalovém letáku. Na ne
vhodnost užívání některých léků a řízení 
vozidla by vás měli upozornit i při výdeji 

léků v lékárnách. Každopádně konzultuj
te tyto vlastnosti s předepisujícím léka
řem, který může zvolit třeba i neovlivňu
jící léky. 

Nejrozšířenějšími prostředky, které 
snižují pozornost při řízení, jsou napří
klad léky a spreje proti alergickým reak
cím organizmu a na tišení bolestí. 
Mnohdy však může být důvodem pro 
neusednutí za volant i banální nachlazení 
nebo chřipka. Rozhodnutí o schopnosti 
řídit vozidlo a odpovědnost zůstává jen na 
vás. Takové obyčejné kýchnutí vás vyřadí 
téměř na tři vteřiny z řízení vozidla a ješ
tě potom musíte chvíli koncentrovat roz
mazaný zrak. Při rychlosti 60 km/h, se 
stává z vozidla na 50 metrů „neřízená 
střela“.

Povinnost použít 
zimní pneumatiky 
– zákon č. 361/2000 
Sb. ve znění novely 
č. 133/2011 Sb. – 
Novela silničního 
zákona č. 361/2000 
Sb. z roku 2011 
ukládá nově povin
nost použít zimní 
pneumatiky (značené M+S) při provozu 
vozidel na po zemních komunikacích od 
1. 11. do 31. 3. pokud se na silnici vysky
tuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo 
ná mra zy anebo lze vzhledem k aktuální
mu počasí předpokládat, že by tam mohla 
být.

Dopravní značky ukládající povinnost 
použít zimní pneumatiky (vločka) zůstá
vají v platnosti, ale jejich použití asi bude 
méně časté. Nové ustanovení zákona tedy 
dává jistou svobodu, kdy za parných zim
ních slunečných dnů lze vyjet i na letních 
pneumatikách, naproti tomu je ale přís
nější za špatného studeného počasí, kdy 

je nutné použít zimní pneumatiky na 
všech typech silnic.

Doporučujeme po  užívat zimní pneu
matiky vždy. Nikdy nelze s jistotou před
vídat, jak vypadá po časí na druhém konci 
republiky anebo jak bude zítra. Jízda bez 
zimních pneumatik je riskantní a mů  že 
ohro zit váš ži vot. Na víc se můžete v pří
padě způsobení do pravní nehody dostat 
do komplikací jak s policií kvůli porušení 
výše zmíněného zákona, tak s pojišťov
nou která bude při zjišťování vašeho náro
ku na pojistné plnění posuzovat, zda bylo 
nutné v konkrétní situaci zimní pneuma
tiky použít nebo ne.

Přívěsné vozíky za jízdní kolo určené 
pro přepravu dětí – Od června loňského 
roku byl zákon 361/2000 Sb. doplněn 
a změněn v ustanovení §58 o možnost 
užití přívěsných vozíků určených pro pře
pravu dětí. 

Osoba starší 18 let může vézt nejvýše 
dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku 
určeném pro přepravu dětí, který splňuje 

technické podmínky stanovené zvláštním 
předpisem), nebo dítě na dětském kole 
připojeném k jízdnímu kolu spojovací 
tyčí.“.

ročník 3  ❚  číslo 1  ❚  únor 2013

Připomenutí a upozornění pro řidiče a chodce…

Není žádným tajemstvím, že s kaž
dým rokem našeho života získáváme 
a ukládáme ve svém vědomí mnoho zku
šeností, poznatků a moudrosti. Žádná 
škola a žádný lektor nemůže svojí před
náškou konkurovat příběhům, které jsme 
zažili, prožili a někdy, s trochou štěstí, 
i přežili. Škola života je tím nejcennějším 
vzděláním, kterého se může člověku 
dostat. 

 Podělte se s námi, a se všemi čtenáři 
absolventských listů, o své životní příbě
hy. Napište nám o svých vítězstvích 
i prohrách, které vás v životě formovaly, 
které utvářely váš postoj k lidem, hodno
tám a k životu vůbec. Vytvoříme tak 

společně „Učebnici života“, která možná 
ovlivní a změní k lepšímu i životy jiných 
lidí. 

Své příspěvky pište v rozsahu maxi
málně jedné stránky A4 a uveďte, zda 
souhlasíte s uvedením vašeho jména 
a příjmení. 

Na vaše dopisy se těšíme na adrese:
Statutární město Brno 
– Městská policie Brno
str. Luboslav Fiala
Odbor prevence
Zelný trh č. 13
602 00 Brno
email: luboslav.fiala@mpb.cz

Výměna průkazů absolventů senior akademie!

Rodina absolventů SENIOR AKA DE
MIE se utěšeně rozrůstá a my z toho 
máme upřímnou radost. Služby, které pro 
vás připravujeme, jsou však také organi
začně více a více náročnější. I to je jeden 
z důvodů, proč stávající „čtenářské prů
kazy“ nahradí nové průkazy absolventů. 

Průkazky využijete při komuni kaci 
s naším Pora den ským centrem při vyzve
dávání místenek do klubu, půjčování 
knih, registraci na letní branně vzdělávací 
semináře a další případné absolventské 
programy, které pro vás v budoucnu při
pravíme. Průkazky si vyzvedněte osobně 
a aktualizujte své kontaktní údaje.

Termín výměny:  
od:  1. 1. 2013    do:  31. 3. 2013
kde: Poradenské centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy: Po-Čt:    7:30-17:00 hod.
      Pá:    7:30-14:00 hod.

NAPIŠTE NÁM…
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V § 58 odstavec 6 
zní: (6) K jízdnímu kolu 
se smí připojit přívěsný 
vozík, který není širší 
než 900 mm, má na zádi 
dvě červené odrazky net
rojúhelníkového tvaru 
umístěné co nejblíže 
k bočním obrysům vozí
ku a je spojen s jízdním 
kolem pevným spojova
cím zařízením. 

Zakrýváli přívěsný 
vozík nebo jeho náklad 
za snížené viditelnosti zadní obrysové 
červené světlo jízdního kola, musí být 
přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi čer
veným neoslňujícím světlem. Jsouli 
v přívěsném vozíku přepravovány děti, 
musí být přívěsný vozík označen žlutým 
nebo oranžovým praporkem nebo štítkem 
o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve 
výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozov
ky.

Chodíme – vedeme – táhneme – 
tlačíme  – Chodec musí pro chůzi užít 
chodník, a tam kde chodník není nebo je 
neschůdný, může k chůzi využít silnici. 
Po chodníku se chodí vpravo, stejně jako 
po přechodu pro chodce. Naopak, jdeli 
chodec po silnici, musí jít výhradně po 
levé krajnici, a nemáli silnice krajnici, 
pak při levém okraji vozovky. Takto 
mohou jít maximálně dva chodci vedle 
sebe. 

Vedeli chodec kolo po chodníku, 
neměl by jím ohrožovat okolní chodce. Je 
tedy lépe vést kolo blíž k vozovce. 
Zároveň chrání i sám sebe. Vedeli cho
dec kolo po silnici, pak jde po pravé kraj
nici nebo při pravém okraji vozovky. 
Kolo je přitom na straně blíže k vozovce. 
Při chůzi s kolem musí alespoň jedna 
ruka držet kolo za řídítka. Tímto způso
bem je zajištěno přesné vedení kola, které 
tak nemůže například najetím na nerov
nost náhle změnit směr jízdy a zkřížit tak 
dráhu jinému chodci nebo dokonce jedou
címu vozidlu. 

Tlačíli nebo táhneli chodec ruční 
vozík, jehož šířka není větší jak 60 cm, 
chodí stejně jako ostatní chodci buď vpra
vo na chodníku, po levé krajnici, nebo při 
levém okraji vozovky. Jestliže osoba tlačí 
nebo táhne ruční vozík, jehož šířka převy

šuje 60 cm, pak se už nejedná o chodce, 
ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí 
tedy pro něj všechna pravidla, jako pro 
řidiče! S  takovým vozíkem však nesmí 
jít po chodníku, ale co nejvíce při pravém 
okraji vozovky a nesmí být pod vlivem 
alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven 
červenými kulatými odrazkami, vyznaču

jícími jeho obrysovou šířku. Za snížené 
viditelnosti je vhodné vozík i osobu dopl
nit obdobně jako u cyklistů o bílé světlo 
dopředu a červené světlo dozadu. 

Povinnost ohleduplnosti lze vztáhnout 
i na takovou poměrně častou činnost seni
orů, jako je vedení psa. Vodítko psa 
nesmí křížit pěší dráhu chodců. Při chůzi 
se psem na stezce pro chodce a cyklisty je 
vodítko v jízdní dráze cyklistů předpokla
dem vzniku nebezpečné nehody.

■

Pravidelné lékařské prohlídky – 
Zdrojem znalostí o zdravotním stavu je 
lékařská prohlídka. Naše předpisy stano
vují, že pravidelným lékařským prohlíd
kám se musí podrobit řidič nejdříve šest 
měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let 
věku a nejpozději v den dovršení tohoto 
věku. Po dovršení 68 let pak už musí řidič 
chodit na pravidelnou lékařskou prohlíd
ku každé dva roky. 

Lékař vám může na základě vašeho 
aktuálního zdravotního stavu určit termín 
další lékařské prohlídky, který může být 
i kratší než předepsaný. 

Po lékařské prohlídce obdržíte od 
lékaře doklad o své zdravotní způsobilos
ti, který musíte vozit s sebou. Policisté ho 
po vás při silniční kontrole budou poža
dovat.

Nemoci a léky – Od lékaře víte, jaký je 
váš dlouhodobý zdravotní stav. Pro řízení 
je ale důležitý i momentální zdravotní 
stav a fyzická kondice. Obvyklé nemoci 
stáří s sebou nesou nutnost pravidelného 
užívání různých léků. Řada léků však otu
puje pozornost nebo prodlužuje reakci 
řidiče. Při jejich užívání nesmíte řídit 
vozidlo. 

Tyto léky bývají na krabičce označeny 
výstražným trojúhelníkem a varování 
před řízením vozidla pod jejich vlivem je 
uvedeno i v příbalovém letáku. Na ne
vhodnost užívání některých léků a řízení 
vozidla by vás měli upozornit i při výdeji 

léků v lékárnách. Každopádně konzultuj
te tyto vlastnosti s předepisujícím léka
řem, který může zvolit třeba i neovlivňu
jící léky. 

Nejrozšířenějšími prostředky, které 
snižují pozornost při řízení, jsou napří
klad léky a spreje proti alergickým reak
cím organizmu a na tišení bolestí. 
Mnohdy však může být důvodem pro 
neusednutí za volant i banální nachlazení 
nebo chřipka. Rozhodnutí o schopnosti 
řídit vozidlo a odpovědnost zůstává jen na 
vás. Takové obyčejné kýchnutí vás vyřadí 
téměř na tři vteřiny z řízení vozidla a ješ
tě potom musíte chvíli koncentrovat roz
mazaný zrak. Při rychlosti 60 km/h, se 
stává z vozidla na 50 metrů „neřízená 
střela“.

Povinnost použít 
zimní pneumatiky 
– zákon č. 361/2000 
Sb. ve znění novely 
č. 133/2011 Sb. – 
Novela silničního 
zákona č. 361/2000 
Sb. z roku 2011 
ukládá nově povin
nost použít zimní 
pneumatiky (značené M+S) při provozu 
vozidel na po zemních komunikacích od 
1. 11. do 31. 3. pokud se na silnici vysky
tuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo 
ná mra zy anebo lze vzhledem k aktuální
mu počasí předpokládat, že by tam mohla 
být.

Dopravní značky ukládající povinnost 
použít zimní pneumatiky (vločka) zůstá
vají v platnosti, ale jejich použití asi bude 
méně časté. Nové ustanovení zákona tedy 
dává jistou svobodu, kdy za parných zim
ních slunečných dnů lze vyjet i na letních 
pneumatikách, naproti tomu je ale přís
nější za špatného studeného počasí, kdy 

je nutné použít zimní pneumatiky na 
všech typech silnic.

Doporučujeme po  užívat zimní pneu
matiky vždy. Nikdy nelze s jistotou před
vídat, jak vypadá po časí na druhém konci 
republiky anebo jak bude zítra. Jízda bez 
zimních pneumatik je riskantní a mů  že 
ohro zit váš ži vot. Na víc se můžete v pří
padě způsobení do pravní nehody dostat 
do komplikací jak s policií kvůli porušení 
výše zmíněného zákona, tak s pojišťov
nou která bude při zjišťování vašeho náro
ku na pojistné plnění posuzovat, zda bylo 
nutné v konkrétní situaci zimní pneuma
tiky použít nebo ne.

Přívěsné vozíky za jízdní kolo určené 
pro přepravu dětí – Od června loňského 
roku byl zákon 361/2000 Sb. doplněn 
a změněn v ustanovení §58 o možnost 
užití přívěsných vozíků určených pro pře
pravu dětí. 

Osoba starší 18 let může vézt nejvýše 
dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku 
určeném pro přepravu dětí, který splňuje 

technické podmínky stanovené zvláštním 
předpisem), nebo dítě na dětském kole 
připojeném k jízdnímu kolu spojovací 
tyčí.“.
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Připomenutí a upozornění pro řidiče a chodce…

Není žádným tajemstvím, že s kaž
dým rokem našeho života získáváme 
a ukládáme ve svém vědomí mnoho zku
šeností, poznatků a moudrosti. Žádná 
škola a žádný lektor nemůže svojí před
náškou konkurovat příběhům, které jsme 
zažili, prožili a někdy, s trochou štěstí, 
i přežili. Škola života je tím nejcennějším 
vzděláním, kterého se může člověku 
dostat. 

 Podělte se s námi, a se všemi čtenáři 
absolventských listů, o své životní příbě
hy. Napište nám o svých vítězstvích 
i prohrách, které vás v životě formovaly, 
které utvářely váš postoj k lidem, hodno
tám a k životu vůbec. Vytvoříme tak 

společně „Učebnici života“, která možná 
ovlivní a změní k lepšímu i životy jiných 
lidí. 

Své příspěvky pište v rozsahu maxi
málně jedné stránky A4 a uveďte, zda 
souhlasíte s uvedením vašeho jména 
a příjmení. 

Na vaše dopisy se těšíme na adrese:
Statutární město Brno 
– Městská policie Brno
str. Luboslav Fiala
Odbor prevence
Zelný trh č. 13
602 00 Brno
email: luboslav.fiala@mpb.cz

Výměna průkazů absolventů senior akademie!

Rodina absolventů SENIOR AKA DE
MIE se utěšeně rozrůstá a my z toho 
máme upřímnou radost. Služby, které pro 
vás připravujeme, jsou však také organi
začně více a více náročnější. I to je jeden 
z důvodů, proč stávající „čtenářské prů
kazy“ nahradí nové průkazy absolventů. 

Průkazky využijete při komuni kaci 
s naším Pora den ským centrem při vyzve
dávání místenek do klubu, půjčování 
knih, registraci na letní branně vzdělávací 
semináře a další případné absolventské 
programy, které pro vás v budoucnu při
pravíme. Průkazky si vyzvedněte osobně 
a aktualizujte své kontaktní údaje.

Termín výměny:  
od:  1. 1. 2013    do:  31. 3. 2013
kde: Poradenské centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy: Po-Čt:    7:30-17:00 hod.
      Pá:    7:30-14:00 hod.

NAPIŠTE NÁM…
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Diskuzní klubové večery 
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stáva
jící studenty připomínáme termíny dis
kuzních klubových večerů, které plánuje
me na rok 2013. Konají se v uvedené dny 
vždy od 17,00 h do 20,00 h v Klubu 
zastupitelů na ulici Mečová č. 5. 

Místenky si můžete vyzvednout mě
síc před konáním klubu v našem Pora
denském centru na ulici Křenová č. 4, 
v pracovní dny v době od 7,30 do 17,00 

(pátek do 14,30 h). Hostem dubnového 
klubu bude Mons. ThLic. Václav Slouk, 
farář z kostela Svatého Jakuba.
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modrá je pant. 072U

Všichni, kteří alespoň 
občas zajdou na hlavní 
poštu, vedle br něnského 
vlakového nádraží, si 
vybaví onen důmyslný 
technický „zá zrak“, který 
má navíc zvláštní a taju
plné jméno „PÁTER
NOSTER“. Jako zázrač
ný a tajuplný jej mám ve 

svých vzpomínkách uložený už od dětství. Při 
každé vhodné příležitosti jsem stával před dvo
jicí míjejících se kabin, které na jedné straně 
mizely v podzemí, aby se na druhé zvolna 
a majestátně vynořily, stoupajíc do nejvyššího 
patra budovy. Na několik vteřin se zase ukryly 
ve stropě poštovní chodby, aby se vzápětí vrátily 
do všedního světa lidí. Co se děje za nápisem 
VYSTUPTE? Proč mám vystoupit? Často 
a dlouho jsem pozoroval kabiny mizející 
v ne známu a sváděl boj mezi zvědavostí a stra
chem. Vystoupit nebo zůstat v kabině? Poznat 
nepoznané, nebo zůstat v nevědomosti? Z pře
mýšlení mne vytrhla ruka, která se zlehka opřela 
o mé rameno. Starý unavený muž v šedé unifor
mě závodní stráže zamyšleně hleděl na kabiny, 
které jedna po druhé mizely nad našimi hlavami. 
Potom se ztěžka nadechnul: „Otázky by neměly 
zůstat bez odpovědí mladíku, možná tě zklamou 
nebo budou bolet, ale možná tě něco naučí, mož
ná tě potěší, nebo přivedou v úžas“. Nevěřícně 
jsem se na něj podíval: „Mám jet…?“. Strážný 
se pomalu otočil a odcházel: „Vystoupit bys měl 
jen tam, kde najdeš odpovědi na svoje otázky, 
dřív to přece nedává smysl“.

Stalo se to někdy před 15 lety. Operační stře
disko nás vyslalo prověřit oznámení na tísňovou 
linku městské policie. Podivně se chovající muž 
na balkoně v desátém patře panelového domu 
vzbudil pozornost sousedů, kteří se o něj bojí. 
Zapínáme majáky a vyrážíme na místo. Sku pin
ka lidí před domem se zakloněnými hlavami 
nám signalizuje, že jsme tu správně. Přidržel 
jsem si čepici, zaklonil hlavu a s přivřenýma oči
ma se snažím zaostřit na jeden ze dvou balkonů 
v desátém patře. Naděje, že se do našeho příjez
du vše urovná, vzala za své. Na zábradlí se tyčí 
postava muže, který se rukama přidržuje pří
střešku. Kolega informuje o situaci operačního 
a já vyrážím za oním nešťastníkem. Ve výtahu se 
mi začnou chvět ruce a tak je raději sepnu před 
sebou. Vypadá to, jako bych se modlil, a vlastně 

je to pravda. Modlím se, aby ten člověk stál na 
chodbě před svým bytem a smál se mi do obliče
je, nebo aby byl klidně i opilý jak zákon káže 
a řval na mě, co mu síly dovolí. Hlavně, aby stál 
pevně na zemi. Modlil jsem se i za sebe, a v 
duchu si přál, aby se výtah zaseknul a já nemu
sel… Trošku to zkrátím – bál jsem se odpověd
nosti za rozhodnutí, která mě asi čekají. 

Výtah zastavil. Otevřel jsem dveře a vystou
pil z kabiny. Na chodbě stál hlouček šeptajících 
lidí a z jejich pohledů se dalo vyčíst, že se jim 
ulevilo. Odpo vědnost za rozhodnutí, jak se 
zachovat, se jako klíště hbitě přisála na novou 
oběť. Muž v kostkovaném županu mě bere za 
rukáv uniformy a vleče mě přes předsíň a obýva
cí pokoj na balkon, který sousedí s tím, kde se 
jiný člověk rozhoduje, jak naloží se svým živo
tem. Pomalu se vykláním přes zábradlí, abych 
jej zahlédnul. Naše oči se potkaly téměř okamži
tě. Je to snědý drobný čtyřicátník s prořídlými 
tmavými vlasy a neoholenou tváří. Odhaduji, že 
je původem z některé arabské země a snažím se 
navázat rozhovor. Pozdravím „dobrý den“, 
abych si vzápětí uvědomil, že se chovám jako 
idiot. Ten člověk se rozhoduje, jestli skočí 
z desátého patra, a já mu říkám „dobrý den“. 
Začínám tušit, že ať řeknu, co řeknu, bude to jed
no, protože mi možná nerozumí a vlastně ani 
přesně nevím, co říct. Sepnul jsem ruce. Ten to
krát ne k modlitbě, ale k prosebnému gestu. 
Dlouho se mlčky dívá na moje sepjaté dlaně, až 
mám pocit, že snad porozuměl. Potom se opět 
setkaly naše pohledy a po několika nekonečných 
vteřinách jsem zaregistroval nepatrné zavrtění 
hlavou. Udělal jsem totéž. Lehce zavrtěl hlavou. 
Vím přesně, co jsem mu tím chtěl říct – „nedělej 
to“, a věřil jsem, že mi porozuměl. Lehce zavrá
voral a rukama se pustil stříšky nad balkonem. 
Sledoval jsem jeho bosé nohy, aby neudělal 
chybný krok. Pomalu se otočil čelem ven, zved
nul nohu a vykročil… Ne vi děl jsem jeho oči, 
neviděl jsem ani výraz jeho tváře, měl jsem před 
očima jen tem malý krok do prázdna. Jako by se 
v tu chvíli balkon v desátém patře proměnil v pá
ternoster a on prostě jen beze slova vystoupil. 

Nevím, jak vzpomínky v našich myslích 
poznají, kdy se má která z nich objevit na „scé
ně“, ale ta z mého dětství, která ležela zasunuta 
desítky let někde hluboko v paměti, se v tom 
oka mžiku prodrala na světlo a hlásila se k živo
tu. Nikdy jsem nad ní nepřemýšlel, nespojoval 
jsem ji s ničím jiným, než s oním zdvihadlem, 
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Připomenutí  

a upozornění pro řidiče 
a chodce…

• Pravidelné lékařské prohlídky
• Nemoci a léky
• Povinnost použít zimní  

pneumatiky
• Přívěsné vozíky za jízdní kolo 

určené pro přepravu dětí
• Chodíme – vedeme – táhneme 

– tlačíme
❱ Diskuzní klubové 

večery v roce 2013

Motto k zamyšlení
„Žijme jak můžeme, když není dovoleno žít, jak chceme.“

Terentius ■
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602 00 Brno • Telefon: 548 210 035
E-mail: prevence@mpb.cz • www.mpb.cz
Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Ničeho v životě se nemusí-
me bát. Jen to pochopit.

—Marie Curie-Sklodowská 

Na slovíčko
přátelé…12.

DUBEN

12.
ČERVENEC

11.
ŘÍJEN

Termíny  
klubových večerů:

kterému se říká „páternoster“. Možná, 
kdyby přišla o pár vteřin dříve, kdyby mi 
ten nešťastník rozuměl, tak bych mu řekl 
o tom, že tam kde vystoupil, nenajde odpo
vědi na své otázky. Řekl bych mu, že „pá
ternoster“ pokaždé, když dojede až dolů na 
samé dno, začne zase stoupat, a že to tak 
bude pořád, dokud se nezastaví. Ale to už 
nezáleží na nás. My jenom nesmíme 
vystoupit dřív, než najdeme své odpovědi 
– jinak by to přece nedávalo smysl. 

Nevystupovat…

Luboslav Fiala

Včera jsem v parku pod Petrovem
zahlédnul svatého Mikuláše,
dlouze a naléhavě rozmlouval tam s  Bohem, 
tvářil se znaveně a plaše.

Zmateně a s nadějí hleděl k  nebi,
 svírajíc v rukou znamení kříže,
trochu se obával božích odpovědí,
tím víc, čím byl jim blíže.

Proč v tisíce andělů se lidé promění,
proč skryjí se pod křídla a vlídnou tvář,
proč pod rouchem se člověk nezmění,
proč jenom drátěnou nosí svatozář.

Proč masky ďáblů lidi tak vábí,
proč jsou jim více k  uvěření,
proč s  maskou ďábla silnými stávají se slabí,
proč masky a roucha tak snadno lidi změní.

Proč jedinými dary za okny lidí,
nemohou být jen slušnost a láska,
proč nežít s  vědomím, že to co člověk vidí 
bude více k  uvěření, že nebude to maska.

Světci se dostalo Boží odpovědi,
a v parku pod Petrovem už dávno nečeká,
jen od těch dob už všichni svatí vědí,
co Bůh mu odpověděl: „zeptej se člověka“.

  Miku láš

S láskou v zádech běhám si po světě,
na krku cítím její horký dech,
tu pohladí, polaská, či zklame tě,
je plachá a vrtkavá, ale takovou ji nech.

Nech ji, ať objímá i trpí, zoufá si i jásá,
nech ji, ať pláče štěstím i bolestí,
nech ji, ať plodí moudro, ať hlouposti hlásá,
nech ji, ať sama se vyrovná s neřestí.

Nech ji, ať bere i dává bez váhání,
nech ji, ať rozum odloží si v šatně,
nech ji, ať hluboko tě zraní,
nech ji, ať ovládne tě nenávratně.

Alespoň jednou zkusme být láskyplní,
alespoň jednou zkusme být laskaví,
pokud nás ani potom láska nenaplní,
pak už nás nenávisti nikdo nezbaví.

Kdo věří na lásku, nemůže být bez víry,
kdo s láskou žije, nemůže být sám,
proto po světě, byť nejistý je a široširý,
s láskou v zádech utíkám.

  S láskou v zádech

MIKULÁŠSKÝ A VÁNOČNÍ DÁREK 
    PRO NAŠE ČTENÁŘELuboslav Fiala

Luboslav Fiala
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