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Motto k zamyšlení
„Člověk	se	sám	nezmění.	Změní	ho	lidé,	okolnosti	a	zkušenosti“	

— Neznámý autor

Narodila	se	jednoho	
večera v malém útul
ném pokojíčku a první 
co ve svém životě za
hlédla, byl starý šicí 
stroj, hromádky pestro
barevných látek a dvě 
vrásčité upracované ru
ce člověka. Tehdy ještě 
netušila, že ve stejném 
okamžiku se v nespoč
tu lidských domácností 
rodí statisíce dalších, jí 
podobných.	Netušila,	že	
její narození je pro člo
věka spojeno s nadějí. 
Netušila,	že	právě	ona	
se na dlouhé měsíce 

stane součástí lidských tváří a osudů. 
Netušila	mnohé.	

Druhý den ráno se ani nestačila pořádně 
probudit a už se ocitla na ústech a nose svého 
člověka. Cítila jeho horký dech a občas se 
zachvěla	pod	náporem	kašle.	Na	ulici	potká
vala	desítky	a	stovky	jiných.	Byly	různých	
barev	a	tvarů,	amatérky	i	profesionálky.	Ně
kte ré šťastně objímaly tváře svých lidí, jiné 
se bolestivě prohýbaly pod ostrými hranami 
nosů nebo se krčily pod potícími se bradami. 

Z toho co viděla, jí bylo smutno. Tiše 
a trpělivě snášela horký dech svého člověka 
s vědomím, že ji potřebuje. Trpělivě a ode
vzdaně naplňovala svůj osud a doufala, že 
její člověk to vidí stejně. Doufala, že to, proč 
ji stvořil, je pro něj důležité. Že ona i on ma
jí stejný cíl. 

S	každým	dalším	dnem	svého	života	jí	
ubývalo sil. Horký dech člověka, slunce, vítr 
a mráz ji zraňovaly čím dál tím více. V tma
vých zákoutích kapes sváděla nerovný zápas 
s vlhkými papírovými kapesníčky, svazky 
klíčů	a	spoustou	dalších	predátorů.	Bála	se,	
že rány po soubojích jí nedovolí chránit své
ho	člověka.	Bála	se,	že	svůj	úkol	nesplní.	

Svůj	boj	ale	nevzdávala.	Dál	trpělivě	ob
jímala tvář svého člověka a stavěla se do ces
ty všudypřítomnému nebezpečí. Ze všech 
svých sil naplňovala svůj osud, navzdory 
pochybnostem	svého	člověka.	Ale	ztráta	jeho	
víry a důvěry v ni, byla zničující a bolestivá. 
S	 lítostí	a	zklamáním	snášela	své	vlastní	
zmrzačení, ponížení a pozvolnou smrt.

Špinavá, zmačkaná a provlhlá visela na 
poličce mezi klíči. Vzpomínkami se vracela 
k okamžiku, kdy poprvé zahlédla ten starý 
šicí stroj, hromádky pestrobarevných látek 
a	dvě	vrásčité	upracované	ruce	člověka.	Až	
nyní si ale uvědomila, že v tom malém útul
ném pokojíčku bylo ten den ještě něco navíc. 
Byla	tam	naděje,	odpovědnost,	ohleduplnost	
a důvěra. Tehdy ještě netušila, že bez nich, 
by	její	život	nebyl	možný.	Bez	nich	by	nedá
val smysl. 

Na	poličce	mezi	klíči	zavládlo	ticho.	Její	
člověk šel spát a jí zbývaly poslední minuty 
života.	Naposledy	se	rozhlédla	a	zaposlou
chala do spokojeného oddechování, které se 
ozývalo	z	ložnice.	Byla	tomu	ráda.	Svůj	úkol	
snad	splnila.	Ona	sice	umírá,	ale	svého	člo
věka ochránila. Její člověk žije. Zatím.

n

Zeď vystavěná z roušek je vyšší 
a pevnější, než by se mohlo na první 
pohled zdát. Každý z nás do ní vklá
dá něco ze svých znalostí, vědomostí, 
logického myšlení, důvěry v něco ne
bo někoho, ale také odpovědnosti, 
ohleduplnosti a disciplíny.  Čeho je 
více a čeho méně záleží na každém 
z nás. Je na nás, zda chceme stavět 
pevné zdi, které rozdělují nebo zdi, 
které chrání.

n

Rouška…

Na slovíčko,
přátelé…

Mluvit a nemyslet 
je jako střílet a nemířit.

— život sám

Lidi odjakživa něco rozdělovalo. Často to 
byl spíše někdo, než něco, ale to už pro lidi 
nebylo	tak	důležité.	Stáli	si	za	svým	a	stavě
li zdi nenávisti, zloby, pohrdání, ponižování 
a nepochopení. Zdi vysoké a pevné, které 
často dokázaly odolávat celá staletí a tisíci

letí. Zdi, přes které nedokázala proniknout 
slova usmíření, soucitu, pochopení a empa
tie. Zdi, před kterými bezradně zůstávaly 
stát argumenty, názory, postoje, solidarita, 
ale v neposlední řadě i odpovědnost. 

S rouškou nebo bez roušky…
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modrá je pant. 072U  (nahrazuje C)

V současné době se na českém trhu po
hybuje celá řada výrobců a dovozců bez
pečnostních dveří do bytových domů. 
Většina renomovaných výrobců nabízí 
dveře, které splňují zákonné i normativní 
požadavky pro instalaci vstupních byto-
vých dveří. Takovými požadavky jsou:
•	 Certifikát	shody	na	bezpečnostní	dve

ře minimálně RC3. Ten obsahuje číslo 
certifikátu, název výrobku, identifi
kaci výrobce, provedení dveří, bez
pečnostní třídu a platnost certifikátu.

•	 Dveře	 odpovídají	 ustanovení	 §	 13	
zákona	č.	22/1997	Sb.	ve	znění	poz
dějších	předpisů	a	§	1	odstavec	2	naří
zení	vlády	č.	163/2002	Sb.	

Znamená to, že na dveře bylo vydáno 
Stavební	technické	osvědčení,	v	němž	je	
doložena:

Požární odolnost
Nejdůležitějším	zákonným	požadav

kem je požární odolnost vstupních byto
vých dveří. 
•	 Byt	je	považován	za	samostatný	po

žární úsek – obytnou buňku s norma
tivním požadavkem na bezpečnost 
požárního	uzávěru	EI1	30	DP3	(popř.	
EW	30	DP3).	

Nesmyslné	argumenty	prodejců	někte
rých bezpečnostních dveří – „když stávají
cí dveře nejsou požární, není nutné pořizo
vat nové bezpečnostní dveře s požární 
odolností“ – jsou v přímém rozporu s nor
mou	ČSN	730834	–	Požární	bezpečnost	

staveb	–	Změny	staveb.	V	odstavci	A	2.8	je	
přímo uvedeno, že pokud dojde k výměně 
vstupních bytových dveří, je nutné tyto 
dveře vyměnit za dveře požární s odolnos
tí	EI1	30	DP3.	

Bezpečnostní	bytové	dveře	jsou	větši
nou dodávány včetně výměny bezpečnost
ní	zárubně.	Platí	proto	ohlašovací	povin
nost uživatele bytu o výměně dveří. Z to
hoto důvodu si je dobré vyžádat na 
dodavateli dveří veškerou dokumentaci dle 
vyhlášky MV č. 246: 2001.

Jaké	je	požární	značení	dveří.	Označení	
třídy	dveří	EI	a	EW	nám	určuje	místo	mě
ření teploty na odvrácené straně dveří. 
•	 U	třídy	EW	se	měří	teplo	vycházející	

ze dveří.
•	 U	třídy	EI	je	kritériem	samotná	povr

chová teplota dveří. 
•	 Číselné	 označení	 30	 určuje	 dobu	

v minutách, po kterou dokáží dveře 
vzdorovat plamenům, či vysokým te
plotám. Zpravidla je možné se setkat 
s označením 15, 30, 45, 60, 90, 120 
a 180 minut. 

•	 Označení	DP3	nám	určuje	konstrukci	
dveří.	Konkrétně	označení	DP3	nám	
říká, že dveře jsou vyrobeny z materi
álu, který zvyšuje v požadované době 
požární odolnosti intenzitu požáru. 
Jedná se zpravidla o dřevěné dveře 
nebo o kovové dveře, které na sobě 
mají dřevěnou nebo sololitovou desku 
o	tloušťce	větší	jak	1	mm.	Označení	
DP1	se	používá	pro	materiály	nezvy
šující v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru – takto bý
vají	označeny	celokovové	dveře.	DP2	
je označení pro kombinovanou kon
strukci výše uvedených materiálů. 
Pokud	schodiště	bytového	domu	 je	
současně chráněnou únikovou cestou 
typu	B	dle	ČSN	73	0802,	 je	nutné,	
aby bytové dveře splňovaly požada
vek	na	kouřotěsnost	–	S.	

Požadavek	na	požární	odolnost	dveří	se	
dle	ČSN	730834	vztahuje	 i	 na	výměnu	
dveří společných prostor bytového domu, 
které jsou brány jako samostatné požární 
úseky. Jedná se o kočárkárny, sklepní pro
story atd.

Je důležité si uvědomit, že pokud ve va
šem bytě začne hořet, je účelem bezpeč
nostních a protipožárních bytových dveří 
především ochránit unikající osoby z vyš
ších	pater.	Evakuační	cesta,	tedy	schodiště	
v bytovém domě, je vedeno v těsném sou
sedství	bytových	dveří.	Pokud	nejsou	dveře	
vyrobeny, dodány a namontovány v soula
du s výše uvedenými normami, může sála
jící teplo z dveří nebo dokonce plameny 
procházející dveřmi zabránit obyvatelům 
domu v bezpečném opuštění bytového do
mu.

Vzduchová  
neprůzvučnost

Jedná se o schopnost vodorovné i svislé 
konstrukce (stěny, podlahy i dveří) zachytit 
nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem 
(zvuk jako je mluvené slovo, zvuk z TV, 
rádia atd). Vážená stavební neprůzvučnost 
(Rw) je veličina udávána v decibelech, tedy 
jednotkách	intenzity	zvuku	(dB).	Zásadou	
bývá, že čím hmotnější je dělicí konstruk
ce, tím je více neprůzvučná, záleží samo
zřejmě na spektru frekvencí (kmitočtech). 
Nejsnáze	pronikají	do	konstrukce	nižší	
frekvence (tzv. basy).
•	 Současná	norma	pro	bydlení	hovoří	

o tom, že dělicí konstrukce musí mít 
schopnost nepropustit hluk o intenzitě 
minimálně	53	dB.	

•	 Dělicí	konstrukcí	myslíme	jakoukoli	
konstrukci, která nás dělí od souseda, 
tedy strop, podlahu, stěny, světlíky 
atd. Tato hodnota by při běžném pou
žívání bytu neměla obtěžovat okolní 
bytové jednotky.

•	 Pro	bytové	dveře	pak	platí	normativní	
požadavek	na	minimálně	Rw=36	dB	
dle	ČSN	EN	ISO	7171.

Rozměr dveří
Je	 důležitým	 parametrem.	 Národní	

standard je šířka min. 800 mm a výška 
1970 mm. V současné době architekti 
upřednostňují evropský standard, který 
představuje šířku 900 mm a výšku 2100 
mm. Rozměry představují světlý otvor 
a není možné pomocí obložkových zárubní 
nebo různých nástaveb světlost zmenšit 
pod 800 x 1970mm.

Pokud	si	zákazník	takto	nechá	upravit	
vstupní otvor, riskuje, že do bytu nebo ven 
ze svého bytu nenastěhuje nábytek, který 
bývá rozměrově přizpůsoben standardizo
vaným rozměrům zárubně dveří.

Bezpečnostní dveře  
do bytových domů



zpravodaj mp brno č. 1/2021 (36.)  1000 ks                  dataprint  II.2021

Odolnost proti  
vloupání

Za bezpečnostní bytové dveře je možné 
považovat jen dveře, které prošly certifika
cí na zkoušce odolnosti proti vloupání. 
Pokud	výrobce	nebo	dovozce	uvádí	na	trh	
dveře označované jako bezpečnostní, je 
povinen doložit Certifikát shody, vydaný 
certifikačním orgánem akreditovaným 
Českým institutem pro akreditaci. 

Certifikát shody deklaruje bezpečnost
ní třídu dveří, kterou při zkoušce dle poža
davků	ČSN	EN	1627:2012	dveře	dosáhly.	
Tato skutečnost musí být uvedena i na štít
ku, který je nedílnou součástí dveří. 
•	 Bezpečnostní	dveře	se	běžně	dodávají	

v bezpečnostní třídě RC3 nebo ve 
vyš	ší	 t ř ídě	 RC4	 dle	 ČSN	 EN	
1627:2012. 

•	 Bezpečnostní	třídě	dveří	musí	odpoví
dat i bezpečnostní třída kování 
a cylindrické vložky. 

•	 Součástí	zkoušky	dveří	dle	ČSN	EN	
1627 je zkouška statického zatížení 
dveří	dle	ČSN	EN	1628,	zkouška	na	
dynamické	zatížení	dveří	dle	ČSN	EN	
1629 a zkouška na manuálně vedený 
útok	na	dveře	dle	ČSN	EN	1630.

Bezpečnostní	dveře	je	nutné	vnímat	ja
ko komplet produktů, které tvoří sestavu 
skládající se z:
•	 Dveřního	křídla.
•	 Zesílené	zárubně.
•	 Rozvorového	vícebodového	zámku.
•	 V	 některých	 případech	 s	 pevnými	

čepy na závěsové straně dveří.
•	 Samostatně	certifikovaným	bezpeč

nostním kováním a cylindrickou vlož
kou. 

Všechny tyto prvky jsou uvedeny ve 
zkušebním protokolu a je možné požádat 
výrobce o nahlédnutí do tohoto materiálu. 
V běžné praxi však je naprosto dostačující 

prohlášení montážní firmy o zaškolení 
k	montáži	výrobcem.	Součástí	periodicky	
se opakujícího školení (interval 2–3 roky) 
je obeznámení montážní firmy s konstruk
cí dveří, způsobu kotvení zárubně a doplň
kových komponentů, které je možné na 
dveře v rámci certifikace montovat.

Bezpečnostní	kování,	zámky	a	cylin
drické vložky jsou certifikovány dle výrob
kových	norem.	Na	základě	této	certifikace	
jsou tyto výrobky doporučeny pro osazení 
na bezpečnostní dveře v dané bezpečnostní 
třídě. 
•	 Pro	certifikaci	bezpečnostních	kování	

se	používá	norma	ČSN	EN1906:2012.	
•	 Pro	certifikaci	mechanických	zámků	

se 	 pou ž ívá 	 nor ma 	 ČSN	 EN	
12209:2003.

•	 Pro	cylindrické	vložky	je	to	norma	
SN	EN	1303:2015.
 

n

…pokračování na 4. straně ➜ 

Výzkum a jeho hlavní 
zjištění

První	 část	 výzkumu	 byla	 věnována	
zku še nostem reprezentativního souboru tří 
tisíc 65 až 80 letých seniorů z celé České 
republiky s 19 typy kriminálního jednání. 
Viktimizace respondentů byla zjišťována 
za období 12 měsíců, které předcházely vý
zkumu.	Obětí	některého	z	19	výzkumem	
sledovaných deliktů se stalo 41,4 % dotá
zaných 65 až 80 letých respondentů, při
tom zhruba polovina z tohoto množství 
osob byla zasažena více jak jedním ze 
zkoumaných deliktů. 

Senioři	byli	v	rámci	zkoumaných	kri
minálních jednání oběťmi zejména  majet
kových deliktů. 
•	 Zhruba	pětina,	byla	poškozena	vlou

páním do soukromých chat/chalup 
(21,6 %), vloupání do obydlí (6,4 %) 
a krádežemi, především pak krádeže
mi osobních věcí (9,5 %), krádežemi 
jízdních kol (8,9 %) a krádežemi věcí 
z automobilu (7,6 %). 

•	 Značné	bylo	poškození	seniorů	coby	
spotřebitelů, a to hlavně při nákupech 
na prodejních zájezdech a předvádě
cích akcích (plná třetina z těch, kteří 

na prodejních  zájezdech a akcích 
něco	nakoupili).	Poškozen	podvodem	
při nákupu služeb a rovněž při náku
pu zboží (ne prodejní akce) byl zhruba 
každý desátý senior spotřebitel. 

•	 Krádežemi	v	bytě/domě,	po	vpuštění	
cizí osoby seniorem do obydlí, a vylá
káním finanční hotovost i cizí osobou 
(vč. pokusu) bylo v obou případech 
zasaženo po 2,2 % seniorů. 

•	 O	úplatek	bylo	požádáno	4,4	%	seni
orů. K poskytnutí bezpečnostních 
kódů k platební kartě/on  line účtu 
bylo vyzváno někým podezřelým 6,2 
% uživatelů těchto produktů na inter
netu. 

•	 Zneužití	svých	osobních	údajů	uvedlo	
0,7 % seniorů. 

•	 Okradena	o	auto	byla	2	%	majitelů/
uživatelů tohoto dopravního prostřed
ku.

Obětí	kriminálních	jednání,	která	se	
vyznačovala tělesným násilím či hrozbami 
fyzickým násilím ze strany pachatelů, ne
bylo mezi seniory oproti očekávání zjiště
no vysoké procento. Zasažení jimi uvádělo 
obvykle mezi cca 1 % až 2 % dotázaných. 
Nicméně	 mezi	 oběťmi	 fyzického	 násilí	

a vyhrožování fyzickým násilím, kdy pa
chatelem byla osoba oběti známá, byla zjiš
těna častá opakovaná viktimizace (31% až 
35%). 

Na	policii	 se	 s	oznámením	obracely	
spíše oběti, kterým byl poškozen majetek. 
Násilné	delikty	byly	oznamovány	méně	
často, právě tak jako poškození při nákupu 
nějakých produktů (služeb, zboží). 

Strach	z	kriminality	(sám/a	venku	po	
setmění v okolí svého bydliště) byl zazna
menán u 40 % seniorů. Více jedinců, kteří 
měli obavy o svou bezpečnost, se vyskytlo 
mezi ženami než mezi muži a mezi obyva
teli měst větších než mezi obyvateli obcí 
a měst menších (do 20 tis. obyvatel). 

Práci	policie	při	kontrole	kriminality		
v místě bydliště hodnotilo téměř 70 % se
niorů	víceméně	kladně.	Práci	policie	oce
nilo pozitivně více jedinců mezi seniory 
žijícími v menších obcích a městech než 
mezi seniory z měst velkých.

Na	 organizace	 pomáhající	 obětem	
trestné činnosti a násilí se se žádostí o po
moc obracely oběti zkoumaných deliktů 
minimálně. Jednalo se spíše o jednotlivce.

Dluhy byl zatížen zhruba každý desátý 
senior	(cca	11	%).	Problém	se	splácením	
dluhů měla plná pětina zadlužených senio
rů.	Exekuční	vymáhání	dluhů	přiznalo	cca	
5 % dlužníků.

Senioři v ČR jako oběti i pachatelé 
kriminálních deliktů – r. 2019
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Další zjištění  
v rámci výzkumu

Z analýzy statistických údajů ústřed
ních orgánů státní správy ČR vyplynulo, 
že u nás plynule roste počet stíhaných 
i pravomocně odsouzených osob senior
ského věku. Tento rostoucí trend se také 
odráží v počtu osob ve věku šedesáti pěti 
let a starších vykonávajících trest odnětí 
svobody v českých věznicích. 

Z tohoto důvodu je druhá část publika
ce věnována šetření, které se zaměřilo na 
seniory starší 65 let, kteří byli za svou 
trestnou činnost odsouzeni k výkonu tres
tu odnětí svobody ve věznici (analýza 
údajů ze 40 trestních spisů). Z analýzy 
těchto 40 trestních spisů vyplynulo:
•	 Senioři	ze	vzorku	pachatelů	páchali	

zejména méně závažnou trestnou 
činnost. 

•	 Tomu	odpovídala	také		délka		sou
dem  uložených  trestů.  Téměř  
v polovině  případů  byly  pachate
lům  uloženy krátkodobé tresty 
odnětí svobody do jednoho roku. 

•	 Na	 druhé	 straně	 senioři	 spáchali	
téměř ve 13 % případů zvlášť závaž

né zločiny (např. vraždy, znásilnění, 
loupež, vydírání apod.).

•	 Opakované	záznamy	v	rejstříku	tres
tů měly přibližně tři čtvrtiny zkou
maných seniorů. 

•	 Překvapivým	poznatkem	z	analýzy	
trestních spisů bylo zjištění, že až 
dosud netrestaní senioři, tj. bez 
záznamu v rejstříku trestů, spáchali 
nejzávažnější trestné činy (vraždy, 
znásilnění). 

•	 Zkoumaní	senioři	měli	rozdílné	eko
nomické	i	sociální	postavení.	Příjem,	
většiny těchto seniorů, tvořil starob
ní důchod. Výše přiznaných důchodů 
i vedlejších příjmů seniorů se však 
značně lišila (od 6 tisíc do 44 tisíc Kč 
měsíčně).

•	 Přibližně		třetina		seniorů		ze		zkou
maného  vzorku  měla  dluhy  (37  %)  
a  na  majetek  cca 70 % dlužníků 
byla uvalena exekuce. 

•	 Úzký	vztah	s	pachatelem	měla	při
bližně čtvrtina obětí zkoumaných 
seniorů (z toho ve třech případech se 
jednalo o zvlášť zranitelné oběti – 
děti).
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…dokončení ze strany 3

Ministerstvo	vnitra	a	Policie	ČR	zve
řejňují	mapy	kriminality.	Pilotní	projekt,	
který je připravován od roku 2019, reagu
je na zájem odborné i laické veřejnosti 
o informace o kriminalitě nejen v podobě 
statistik, ale i map trestných činů a pře
stupků se zobrazením lokality, kde k da
ným událostem dochází. 

Projekt	vychází	z	dlouholeté	zkuše
nosti s budováním mapových nástrojů 
v	Policii	ČR,	které	má	policie	nyní	pro	
vlastní potřeby na špičkové úrovni, i ze 
zkušeností s těmito inovativními nástroji 
v zahraničí, kde se jejich používání 
osvědčilo.

Projekt	se	odehrává	ve	třech	rovinách.	
První	představují	mapy	kriminality	pro	
veřejnost, kde jsou znázorňovány skutky 
(trestné činy a přestupky registrované po
licií), které jsou statisticky evidované. 
Druhou rovinou je verze pro vybrané pi
lotní obce, ve které budou k dispozici re
levantní informace potřebné pro efektivní 
výkon samosprávy, například při plánová
ní činností obecní policie či rozvoje infra
struktury. Třetí rovinou je dataset pro 

práci policie, který je ne
zbytný při předvídání kri
minality. Tato poslední 
zmíněná oblast je rozpra
cována v režimu pro inter
ní použití v pilotních lo
kalitách.

Hlavním cí lem ve 
všech rovinách je dále sni
žovat již tak rekordně níz
kou kriminalitu v České 
republice, zvyšovat její objasněnost, cíle
ně plánovat policejní hlídky a preventivní 
opatření do těch skutečně nejrizikovějších 
míst, snižovat administrativu, a naopak 
zvýšit	pobyt	policistů	v	ulicích.	S	tím	sou
visí efektivnější využívání lidských, fi
nančních i technických zdrojů a rovněž 
posílení spolupráce s obcemi, zvyšování 
důvěry veřejnosti a posilování pocitu bez
pečí.

Mapy kriminality jsou k dispozici na 
internetové stránce: https://kriminali-
ta.policie.cz/
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Mapy kriminality

Doma není nuda  
– sledujte naše  
webové stránky

Začíná nám nový rok. Věříme, a moc 
si to přejeme, že bude lepší, zdravější 
a kontaktnější než ten loňský. Věříme, 
a moc si to přejeme, že areál Riviéry zase 
ožije a vrátí se do něj posluchači i absol
venti	SENIOR	AKADEMIE.	Nicméně	
zatím platí různá omezení a tak nám ne
zbývá, než vydržet. Jsme si jistí, že to 
všichni dáme. Že sobě i ostatním dokáže
me, jak silná, odpovědná a cílevědomá je 
populace seniorů. 

Aby	nám	to	doma	lépe	utíkalo,	připra
vujeme pro vás na našich webových 
stránkách řadu informací, testů a zajíma
vostí	z	historie	městské	policie.	Pokud	
vám počasí, zdravotní stav, či vládní 
opatření nedovolí vyrazit na procházku 
do přírody, zkuste si zapnout počítač 
a najít naše webové stránky www.mpb.
cz. V pravém horním rohu se postupně 
mění upoutávkové „banery“. Mimo jiné 
i	 ten	s	názvem	DOMA	NENÍ	NUDA.	
Když na něj kliknete, zobrazí se vám 
stránky, kde budete mít na výběr ze tří 
ikon	(senioři,	děti,	historie).	Stačí	si	vy
brat, a pak už se jen učit, bavit nebo po
slouchat.	S	vnoučaty	můžete	poslouchat	
audio příběhy lišáka Foxíka, pro dospělé 
i děti zde najdete otázky a odpovědi 
z pravidel silničního provozu, ale i pro
blematiky	zabezpečení	bytů	a	domů.	Pod	
ikonou	SENIOŘI	najdete	i	knížku	příbě
hů, které po dobu 10 let vycházely 
v	Absolventských	 listech.	Před	dvěma	
lety jsme je vydali v knižní podobě, a po
kud se to podaří, tak letos plánujeme i je
jich audio verzi. Každé pondělí, středu 
a pátek stránky aktualizujeme, a tak se 
snad opravdu nebudete nudit. 
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