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Motto k zamyšlení
„Kdo	by	chtěl	mít	něco,	co	ještě	nikdy	neměl,	 
bude	muset	udělat	něco,	co	ještě	nikdy	neudělal…“		— Neznámý autor

Nejsem určitě prv-
ní, ani poslední člověk, 
kterému se s přibývají-
cím věkem stále častěji 
vybavují zážitky z dět-
ství. Zvláštní ale je, že 
v nich nacházím až ne-
skutečně aktuální para-
lely, asociace nebo 
chcete-li souvislosti. 
Prostě někoho potkám, 
něco uslyším, zahlédnu 
nebo prožiji a v paměti 
se mi náhle vynoří 
vzpomínka stará desít-
ky let, která tomu vše-
mu dá nečekaný smysl. 
V několika vteřinách 
současnosti jako bych 
porozuměl něčemu, co 
jsem zažil před více jak 
50 lety. 

Jako spousta jiných dětí, jsem i já jezdí-
val na prázdniny k babičce a dědečkovi. 
Mamin činy rodiče žili na Slo ven sku v Prešo-
vě. Pa tři li ke generaci, která prožila druhou 
světovou válku, a osud tomu chtěl, že se po-
znali v partyzánském oddíle a prošli s ním 
dlouhou a strastiplnou cestu z Krymu přes 
Dukelský průsmyk až zpět domů na Sloven-
sko. 

Dědeček si v průběhu války, ale i dlouho 
po jejím skončení, za své bojové akce vy-
sloužil řadu vyznamenání. Byl na ně patřič-
ně hrdý a tvrdošíjně odmítal připínat si na 
sako jen stužky. Každé vyznamenání mělo 
na saku své místo, a každé prázdniny přišel 
čas, kdy jsem jedno po druhém bral do ruky, 
podrobně je prohlížel, a do nekonečna se vy-
ptával za co, že je dědeček dostal. Každý ten 
kousek kovu na barevné stužce měl svůj pří-
běh. A že jich bylo. Když si dědeček sako 
obléknul, vypadal jako rytíř v plné zbroji. 
Na jeho prsou nebylo volného místečka. Byl 
jsem na dědečka pyšný a on byl zase hrdý na 
všechny ty příběhy, které mu cinkaly na hru-
di. 

Pak přišlo léto roku 1968 a náš odjezd 
z prázdnin byl jiný než obvykle. Maminka 
s babičkou plakaly, tatínek se tvářil vážně 
a dědeček se zavřel v zadním pokoji. S ni-
kým nechtěl mluvit, a když se přece jen při-
šel na chvíli rozloučit, bylo vidět, že i jemu 
se v očích lesknou slzy. Bylo to poprvé a na-
posledy, kdy jsem je u dědečka viděl. 

Uběhnul rok a prázdniny u babičky a dě-
dečka zase plnily má očekávání. Prošmejdil 
jsem prešovský Solivar od sklepa až po pů-
du, nahříval si záda v proudu teplé, slané 
vody, která ze solivaru vytékala do řeky 
Sekčov, procházel s dědečkem myslivecký 
revír kolem Šariše, a tak jako každý rok, 
jsem bral do ruky jeho vyznamenání, pozor-
ně si je prohlížel a do nekonečna se vyptával 
za co, že je dostal. Vše bylo jako dřív. 
Alespoň na první pohled. 

Dědečkovo „medailové“ sako jsem měl 
načtené jako nikdo jiný a nemohl jsem si ne-
všimnout, že těch vyznamenání ze saka hod-
ně ubylo. Celé prázdniny jsem z dědečka 
loudil odpovědi na mé otázky. Kde jsou, 
a proč už nejsou připnuté na saku spolu s tě-
mi ostatními? Proč už jejich příběhy, které 
se za nimi skrývaly, nejsou tak důležité jako 
dřív? Sypal jsem ze sebe otázky jednu za 
druhou a nedokázal pochopit, proč, za 
všechno co dědeček ve válce dokázal, už vy-
znamenání na saku nejsou. 

Prázdniny pomalu končily a před námi 
bylo loučení. Maminka s babičkou tentokrát 
neplakaly a dědeček nás doprovodil až 
k brance plotu. Objal mě a do ruky mi vložil 
odznak výsadkáře. Než jsem se stačil na co-
koliv zeptat, pošeptal mi do ucha: „Neptej se 
za co, ale od koho…“. 

Od té doby uběhlo více jak 50 let. Světem 
se prohání nezkrotný virus, který nám bere 
náš klid zdraví, ale i životy. Pročítáme a po-
sloucháme stovky zpráv, komentářů a názo-
rů lidí, které sice neznáme, ale jejich slova 
nám v hlavě dělají zmatek. Imunita selského 
rozumu se hroutí a náš úsudek podléhá všu-
dy přítomné infekci arogance, sobectví a se-
bestřednosti. 

Proč to vlastně děláme? Proč tak 
moc věříme lidem, o kterých vlastně 
nic nevíme, a které ani neznáme? 
Proč se tak málo ptáme „od koho“?

V paměti se mi náhle vybavuje 
vzpomínka z mého dětství. Z krabice 
plné zažloutlých fotografií vybírám 
odznak výsadkáře, a dědečkova slo-
va, která mi před 50 lety pošeptal do 
ucha, najednou dostávají smysl. 

Komu věřit…

Na slovíčko,
přátelé…

Málo myslíme na to,
co máme,  
ale vždy na to,  
co nám chybí.



ročník 10  ❚  číslo 4  ❚  prosínec 2020

modrá je pant. 072U  (nahrazuje C)

Co dělat, když ztratíte 
doklady od vozidla?

V případě ztráty, odcizení, zničení ne-
bo poškození uvedeného dokladu je jejich 
vlastník povinen požádat o vystavení du-
plikátu. K provedení tohoto úkonu je pří-
slušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou 
působností, který vede registr vozidel. 
Jestliže ztratíte doklady od vozidla, je vaší 
povinností požádat o vystavení duplikátu.

Co dělat,  
když jste svědkem  
dopravní nehody?

Není nehoda jako nehoda. Pokud jste 
svědkem dopravní nehody, která je závaž-
nější, je vaší povinností na bezpečném 
místě zastavit a zjistit stav účastníků neho-
dy. Poté je nezbytné poskytnout osobě, kte-
rá je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 
vážného ohrožení zdraví nebo jiného váž-

ného onemocnění, potřebnou pomoc, po-
kud tak můžete učinit bez nebezpečí pro 
sebe nebo jiného. Následně předáte na sebe 
kontakt záchranným složkám pro poskyt-
nutí svědectví z důvodu možného objasně-
ní příčiny vzniku kolize.

Co dělat,  
když vám někdo poškodí 
auto na parkovišti?

Pokud vám někdo na parkovišti poško-
dí auto, tak na místo zavolejte policii, která 
provede šetření za účelem zjištění pachate-
le přestupku.

n

Co dělat  –  nepříjemné situace 
 v dopravě

Jak a kde  
jsou evidováni řidiči 

Tato evidence zahrnuje výrobu a evi-
denci řidičských průkazů, evidenci doprav-
ních přestupků, bodový systém a další. 
Centrální registr spravuje Ministerstvo do-
pravy, avšak dílčí registr řidičů je ve správě 
obecního úřadu obcí s rozšířenou působ-
ností.

Centrální registr řidičů 
Od roku 1995 se využívá elektronické 

verze systému. V centrálním registru se 
zpracovávají informace, které poskytují 
obecní úřady z registru řidičů – zároveň 
tento registr sdružuje a uchovává paměťové 
karty řidičů. Data z těchto karet využívá 
například Státní tiskárna cenin, která zajiš-
ťuje tisk řidičských průkazů. Zajištěný pří-
mý přístup do centrály musí mít všichni 
příslušníci policie, oprávněné osoby 
Ministerstva vnitra a Bezpečnostní infor-
mační služba.

Na příslušných místech může oprávně-
ná osoba – tedy řidič, požádat o výpis své-
ho bodového konta. Taková místa se nazý-
vají Czech POINTy a nacházejí se téměř na 
všech pobočkách pošty, obecních úřadech 
a dá se do nich dokonce přihlásit i online. 
Výpis ze systému je informativního rázu 
a vydává se na základě ověření totožnosti 
žadatele.

Registr řidičů 
Evidence shromažďuje údaje o řidičích 

– osobní údaje řidičů, údaje o průkazech 
i těch mezinárodních, zajišťuje přehled 
o bodovém kontě řidičů a také spáchaných 
přestupků. Také se v této evidenci shroma-
žďují veškeré spisy ohledně řidičů, zejmé-
na pak jejich žádosti a správní úkony. Vše 
je tedy snadno o řidiči dohledatelné a pře-
hledné.

Stejně jako u centrály se lze dotázat na 
spáchané dopravní přestupky a stav bodo-
vého konta. Navíc v odboru registru řidičů 
lze žádat o nový řidičský průkaz nebo o je-
ho výměnu, dále pak vyřízení mezinárod-
ního řidičáku, průkaz profesní způsobilos-
ti, žádá se zde také o navrácení řidičského 
průkazu po vybodování a uběhnutí zákon-
né lhůty a další činnosti.

Zajímavostí pro řidiče může být i fakt, 
že z těchto registrů nelze nic vymazat. 
Data se tedy zálohují dlouhodobě bez mož-
nosti vymazání. Pokud tedy řidič v minu-
losti spáchal nějaký trestný čin nebo do-
pravní přestupek, je snadno dohledatelné, 
kdy a jak k tomu došlo. Své hříchy si tak 
řidiči v evidenci nesou až do smrti.

Portál občana 
Pokud si bude chtít žadatel zjistit své 

bodové konto nebo kolik spáchal přestupků 
a kdy se tak stalo, lze informace zjistit 
snadno z pohodlí domova a nemusí chodit 

na úřad nebo Czech POINT. K získání in-
formací slouží Portál občana, který se od 
loňského roku propojil i s registrem řidičů.

Na portál se lze přihlásit dvěma způso-
by. Buď eObčankou nebo přes datovou 
schránku. V případě elektronického ob-
čanského průkazu je třeba k přihlášení ješ-
tě čtečka čipových karet. Pokud jste vlast-
níkem datové schránky, systém Portálu 
občana vás ještě navíc informuje o konci 
platnosti technické kontroly na voze.

Centrální registr přestupků 
Od roku 2016 funguje v ČR centrální 

registr přestupků. Pro recidivisty to může 
znamenat přísnější postih. Státní orgány ta-
ké nově budou informace o přestupcích sdí-
let. Údaje se do evidence začaly zapisovat 
od 1. října 2016. Přestupky spáchané před 
tímto termínem v ní uvedené nebudou. 

Dosud byly přestupky shromažďovány 
v podstatě nahodile. Pokud policisté něko-
ho přistihli například při krádeži nebo mé-
ně závažném ublížení na zdraví, nemohli 
dodnes snadno ověřit, zda dotyčný podob-
ný přestupek nespáchal už někde jinde.

Právě sdílení informací má být největší 
výhodou nového systému. Dosud když ně-
kdo spáchal přestupek v jednom městě 
a poté se přestěhoval, v novém bydlišti se 
o tom nikdo nedozvěděl, ani když se do-
pustil dalšího přestupku. Opis z registru si 
mohou vyžádat správní orgány, policie, 
státní zastupitelství, resort spravedlnosti, 
prezidentská kancelář a národní členové 
Eurojustu (orgán EU pro justiční spoluprá-
ci mezi členskými státy, pozn. redakce). 
Přínos bude v tom, že příslušné orgány bu-
dou mít přehled o té osobě a při ukládání 
trestu mohou ty informace zhodnotit.

Doprava
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Tajemství jeho „medailového saka“ bylo 
odhaleno. Hodnota darů, které dostáváme, 
slov, která posloucháme, ale i těch dědeč-
kových vyznamenání se měří důvěrou člo-
věku, od kterého je přijímáme. Jejich cena 
se může vyšplhat do astronomických výšek 
úcty, respektu nebo lásky, ale může se také 
propadnout do nejhlubších pater nedůvěry, 
zklamání a opovržení. 

Důvěru můžeme někomu dát, nebo o ni 
naopak usilovat. Důvěra v nás, je závazek 
a důvěra jiným je odpovědnost. Důvěra je 
křehká investice, na které můžeme hodně 
získat, ale ještě více ztratit. Otvírám strán-
ky internetu a přemýšlím, KOMU VĚŘIT.

n

…dokončení z první stranyDo centrální evidence se budou zapiso-
vat pouze některé přestupky. Jde například 
o přestupky proti veřejnému pořádku, ob-
čanskému soužití nebo proti majetku. 
Například drobné krádeže, poškozování 
věci, rušení nočního klidu, výtržnosti či 
domácí násilí.

Evidovat se budou i přestupky v oblasti 
zemědělství. Do registru se tak dostane 
i prohřešek v myslivosti. Záznamy o pře-
stupcích se budou uchovávat pět let. 
Recidivy se dopustí ten, kdo jej spáchá do 
jednoho roku poté, co ho správní orgán 
uzná vinným z předchozího přestupku.

Recidivistům se o polovinu zvýší horní 
hranice pokuty, kterou je za přestupek 
možné uložit. Za opakovanou drobnou 
krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 
000 korun musel zaplatit až o 10 000 ko-
run víc. Za opakované založení černé 
skládky má místo 50 000 Kč hrozit až 75 
000 korun pokuty. Orgány v Česku pravo-
mocně každý rok rozhodnou o zhruba půl 
milionu přestupků.

Systém v budoucnu sníží i administra-
tivní zátěž úřadů. Přístup do něj bude 
umožněn přes webové formuláře. Ačkoli 
ministerstvo upozorňuje, že evidence není 
určena pro občany, mohou lidé o výpis z ní 
požádat.

Vytvoření systému evidence přestupků 
a technická podpora na dva roky stála ne-
celých osm a půl milionu korun. Prvotní 
odhady přitom hovořily o částce přesahu-
jící padesát milionů. 

Aplikace záchranka 
Aplikace je zdarma a dá se stáhnout na 

všechna zařízení s operačním systémem 
Android a iOS. Do budoucna se plánuje 
i funkčnost na systému Windows. Aplikace 
je schopna pomocí GPS polohy v řádu vte-
řin lokalizovat volající osobu – to se hodí 
zejména v případech, kdy volaný neví, kde 
se nachází. Pro zavolání záchranné služby 
stačí otevřít aplikaci a stisknout tlačítko. 
Tím se odešle vaše poloha a zároveň se při 
tomto kroku začne vytáčet číslo na zá-
chrannou službu. Tlačítko je třeba podržet 
3 sekundy. Úmyslné zneužití aplikace je 
trestné. Pokud stisknete tlačítko neúmysl-
ně, lze vytáčení do 5 sekund zrušit.

V případě, že se budete nacházet někde 
bez internetu nebo se sníženým mobilním 
signálem, odešle se zpráva ve formě SMS, 
jinak vše běží přes datové připojení. Což je 
dobrá zpráva, když se něco stane například 
v lese na houbách, kde je většinou špatný 

signál. Aplikace Záchranka má ale ještě 
jiné možnosti využití. Nachází se v ní na-
příklad průvodce první pomocí. Celý prů-
vodce je napsán prostou češtinou a dopl-
něn obrázky, ze kterých je jasně rozpozna-
telné, co má člověk dělat. Také se pomocí 
databáze dá vyhledat nejbližší defibrilátor.

Nezapomeňte vyplnit mobilní číslo:
Poté, co si aplikaci stáhnete, je nutné 

vyplnit důležité informace. Musíte vyplnit 
své jméno a příjmení a také zadat své tele-
fonní číslo. Po uvedení telefonního čísla 
vám přijde potvrzovací SMS, jejíž kód za-
dáte do příslušného políčka. Tím jste se 
stali ověřenou osobou. Záchranáři doporu-
čují, aby lidé vyplnili kolonku „Můj pro-
fil“. Zde můžete vypsat všechny své zdra-
votní neduhy, se kterými se léčíte – v pří-
padě zásahu to záchranářům zlehčí práci. 
Vyplnit můžete také kontaktní osoby. 
Nemusíte se obávat, že by informace moh-
ly být nějak zneužity. Jsou uloženy v mo-
bilním zařízení a přenesou se jen v přípa-
dě, když bude aplikace Záchranka využita.

Aplikace jde použít i v případě, že ne-
máte potvrzené číslo, ale je třeba si uvědo-
mit, že v takovém případě se nebude moci 
odeslat vaše přesná poloha. Tím by se zá-
chrana mohla zkomplikovat, proto ve svém 
zájmu je lepší číslo uvést a nechat ověřit.

Další důležité funkce
V aplikaci se nacházejí další dvě polož-

ky. První z nich je „Nemůžu mluvit“. Ta 
slouží zejména neslyšícím nebo němým 
občanům, kteří si potřebují přivolat pomoc 
– po vytočení s dispečinkem komunikují 
pomocí ikon, které vykreslují, co se dotyč-
nému stalo. Funkci mohou využít i lidé, 
kteří se zranili tak, že neexistuje možnost, 
jak by mohli mluvit s dispečinkem. Dru-
hou položkou je „Horská služba“. Pokud 
položku stisknete, pak se na místo se zá-
chranáři spojíte s horskou službou, tedy 
pokud se nacházíte v horách.

Funguje i v zahraničí
Aplikace Záchranka funguje například 

v Maďarsku a v Rakousku. Na Slovensku 
je k dispozici pouze v horách – v Tatrách 
– při kontaktování slovenské horské služ-
by. Pokud použijete aplikaci v jiném státě, 
dovoláte se na tamní tísňovou linku, ale už 
se neodešle vaše konkrétní zeměpisná po-
loha. 

n

Kdo je 
za kamerou? 

V minulém čísle Absolventských listů 
jsme vás informovali, jak bude probíhat 
SENIOR AKADEMIE v režimu „COVID 
19“. Jednou z novinek, ke které nás nezdol-
ný virus přinutil, bylo i natáčení přednášek 
a jejich prezentace na youtube kanále. 
Nejen pro posluchače akademie to byla no-
vá zkušenost. Všichni lektoři se museli na-
učit spoustu nových věcí, které tento způ-
sob přednášek přináší. Jestli se to podaří, 
uvidíme, až tento mimořádný 15. ročník 
akademie skončí. 

Nicméně, díky této nové formě komu-
nikace, se našim novým externím spolu-
pracovníkem stal i kameraman, který kaž-
dé pondělí přednášky natáčí a pomáhá nám 
okamžiky před kamerou zvládnout bez 
trémy, stresu a napětí. Lektory poznáte 
z jejich vystoupení, ale kdo stojí za kame-
rou, to vám prozradíme v následujících 
řádcích.

Mirek Krupica, je mladý muž, který 
působí bezstarostně a uvolněně. Kdo by ta-
ky v jeho věku nebyl. Ve svých 25 letech 
dělá práci, která ho baví a dokonce i živí. 
Když se ho zeptáte, jak se ke své práci do-
stal, začne se svým vyprávěním od svých 
14 let. 

Už tehdy se začínal „motat“ v televiz-
ním prostředí. Při natáčení reportáží a po-
řadů je potřeba vždycky něco podržet, za-
pnout vypnout, donést či odnést. Prostě 
takový pomocník pro každou práci, do 
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které se nikomu nechce, se vždycky hodí. 
No, a pokud je to zadarmo, tak tím víc. 
Někdy v té samé době už začínal s ama-
térským natáčením vlastních vlogů (video 
blog), ve kterých se zaměřoval na rady 
a informace o tom, jak přežít v přírodě. 
Hotelovou školu začal studovat jen proto, 
aby prostě nějakou tu školu měl. Moc ho 
„nebrala“ a tak často místo výuky chodil 
zase do televize a pomáhal, kde bylo po-
třeba. Při natáčení reportáží, rozhovorů 
nebo dokumentů, se každá ochotná a lev-
ná ruka hodí. Navíc to Mirka bavilo více 
než hotelová škola. 

Pak už přišlo období, kdy se musel 
rozhodnout, čemu se bude v životě věno-
vat. Zvolil si televizi. Začínal v regionální 
BTV. Stál za kamerou a jezdil s redaktory 
natáčet reportáže v terénu. Pak přešel 
k TV Prima a natáčel Krimi zprávy. 
Stejnému tématu se věnoval i v Televizi 
Barandov. Podílel se na reportážích 
o Kajínkovi, Kevinovi Dahlgrenovi, od-
souzeném za čtyřnásobnou vraždu svých 
českých příbuzných, a mnoha dalších pří-
padech, které jsme v médiích sledovali. 
Právě při natáčení reportáží z prostředí 
policejní práce se Mirek setkal i s kolegy 
z našeho tiskového oddělení a začala pří-
ležitostná spolupráce. Poslední dva roky 

s kamerou pracuje „na volné noze“, 
a když je potřeba dostává i zakázky od 
brněnské městské policie. 

Kromě své práce má i spoustu koníč-
ků. Baví ho příroda, které už ve svých 
14 letech věnoval i své video blogy. 
Zajímá se o psychologii a relaxuje na nu-
daplážích. 

Plánů do budoucna má hodně. Vlastní 
studio a nezávislost při natáčení reportáží. 
Jeho krédo, kterým se řídí, jsem si nechal 
nakonec. Pokud se mu v životě splní, bu-
de mít velké štěstí. S úsměvem a lehkostí 
člověka, který má život před sebou říká: 
„Nedělám nic, co mě nebaví“. Myslím, že 
za nás všechny mu mohu popřát, aby mu 
to vydrželo.            n
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Pokaždé, když se přiblíží 
konec roku, máme sklony 
k ohlédnutí. Máme nutkavou 
potřebu bilancovat a přemýšlet 
nad tím, co nám život dal, ne-
bo naopak vzal. Myslím si, že 
je to mnohem jednodušší, než 
to na první pohled vypadá. 
Život nám den za dnem velko-
ryse rozdává neskutečné jmě-
ní. S každým novým dnem 
jsme bohatší a bohatší. Někdo 
své dary přijímá s pokorou, 
jiný s nezralou lehkovážností. 
Někdo je nechává ležet bez 
užitku, jiný je investuje. Ale 
všichni, bez rozdílu, dostává-
me svůj díl z onoho nezměr-
ného bohatství života. Pravda, 
každý s ním naložíme po 
svém, a ne vždy doceníme je-
ho skutečnou hodnotu. Náš 

život nám pak připadá chudší než ve sku-
tečnosti je. Dopředu očekáváme jen to 
nejhorší, dáváme důležitost věcem, které 
si to nezaslouží, za své pocity přičítáme 
odpovědnost jiným, očekáváme naplnění 
jen své vlastní spravedlnosti, lpíme na 
svém vlastním úhlu pohledu a ukvapeně 
soudíme druhé. 

Je to škoda. Bohatství, které máme tak 
přichází vniveč. Jsme bohatí a přesto ne-
šťastní. Jsme bohatí a přesto utrápení. 
Jsme bohatí ale zároveň nespokojení a za-
hořklí. 

Zastavme se na chvíli a zkusme se 
ohlédnout. Otevřeme naše vrchovatě plné 
pokladnice darů, které nám život dal. 
Investujme své vzpomínky, zkušenosti, 
poznání, moudrost a lásku do každého 
nového dne, protože každý nový den za to 
stojí. 

n

Jsme bohatší více  
než si myslíme

Rok života…
Ráno se probudím a on tu není,

prostě se jen tak zvednul a odešel. 
Nechal mi vzpomínky a chvíle k přemýšlení,

jak prožít čas, co do kapes mu nevešel.

Nevím, kam zmizel a proč tak spěchal,
proč chvíli nepočkal, aby se rozloučil,
proč spoustu otázek mi u dveří nechal,

proč najednou si nejsem jistý, zda vím, jak jsem žil. 

V paměti hledám chvíle, kdy tu ještě byl,
kdy dopřával mi vše, co k životu můžeš chtít,

kdy ze srdce jsem miloval a z hlouposti ublížil, 
kdy bláhově jsem zapomněl, že začátek i konec musí mít. 

Prostě je pryč, a na jeho návrat už nikdo nevěří,
zůstalo jen svědomí, co vzpomínky vrací do života, 

jako srdce zvonu v paměti udeří,
vzpomínky, co trápí tě a tlačí jak malá bota.

Prostě je pryč, a o jeho návrat už vlastně nestojím,
otvírám dveře dalším dnům a pouštím je k sobě domů,

potichu vchází – jeden za druhým,
a do tváře mi kreslí letokruhy stromů.

Ráno se probudím, a on vstává se mnou,
prostě se zvedne a podá mi nový den,

bolestné vzpomínky milosrdně blednou,
a já to dávám – den za dnem, rok za rokem.


