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Vážení a milí přáte-
lé, všem vám na začát-
ku roku 2016 moc dě-
kuji za přízeň, kterou 
nám věnujete, za odpo-
vědnost, ohleduplnost 
a toleranci, které vychá-
zejí z vaší moudrosti, 
zkušenosti a životních 
poznání, proher i vítěz-
ství. Věřím, že naše, ale 
i budoucí generace vní-
mají, že vše co bylo, je 

nedílnou součástí toho, co je. Že všechny 
výhry i zklamání každého člověka, bez ohle-

du na věk, pohlaví, víru či sociální postave-
ní, jsou našim společným národním pokla-
dem, který si zaslouží, abychom jej uchová-
vali, střežili a zejména, abychom se z něj 
poučili. Za sebe i své kolegy a kolegyně vám 
všem přeji laskavý, přívětivý a důstojný rok 
2016. Přeji vám zdraví, spokojenost a lásku, 
bez které vše ostatní ztrácí smysl. Přeji vám, 
ale i nám všem, abychom dokázali rozpo-
znat vše podstatné a důležité v našem životě, 
abychom neplýtvali svým časem na mali-
chernosti, zbytečnosti a zlomyslnosti, proto-
že čas, který máme, můžeme prožít jen jed-
nou. Nemůžeme jej vrátit, ale můžeme se 
během něj hodně naučit. 

Naučit se lásce, která je da-
rem. Darem, který není snadné 
přijmout, natož pak věnovat. 
Naučit se lásce, která je klíčem 
k toleranci, soucitu, porozumění, 
slušnosti a ochotě respektovat ži-
vot kolem nás. Život, jehož jsme 
součástí. Sice důležitou, ale jen 
jednou z mnoha. 

Být součástí života jiných lidí 
je velká příležitost, zkušenost, ale 
i odpovědnost za vše, co uděláme 
anebo neuděláme. Za naše slova 
i myšlenky, za váhavost i zbrk-
lost, za všetečnost i nezájem, za 
povýšenost i podbízení. Za naši 
chamtivost i skromnost, chytrost 
i vychytralost, radost, smutek, 
zlost či zlomyslnost. To všechno 
umíme, a dnes a denně svádíme 
vnitřní boj o naši pravdu. 

Čím snadnější se to zdá, tím 
složitější a bolestivější to ve sku-
tečnosti je. Celý život se učíme 
lásce, která je sdílená, nesobecká 
a důstojná. Učíme se, ale součas-
ně stále podléháme onomu opoj-
nému pocitu, že milovat a být 
milován je snadné. Ale všichni 
přece víme, že to tak není.  
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Chceš-li pochopit, musíš 
milovat. Chceš-li milovat, 
nesnaž se pochopit. 

 Sri Chinmoy

Na slovíčko,
přátelé…

Motto k zamyšlení
Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom,  
že se díváme stejným směrem ven.       Antoine de Saint-Exupéry

Jak snadné se to zdá…

Jak snadné se to zdá

Jak snadné se zdá, mít lidi rád,
jak snadně to vypadá, odpouštět viny,
jak snadné se zdá, jiného milovat,
jak snadně to vypadá, být jiný.

Jiný než ten, kdo soudí a neví koho,
jiný než ten, kdo nemá slitování,
jiný než ten, kdo za málo chce mnoho,
jiný než ten, kdo zradí bez váhání.

Jak snadné se zdá, tiše naslouchat,
jak snadně to vypadá, dívat se lidem do očí,
jak snadné se zdá, z mála hodně dát,
jak snadně to vypadá, když zády se člověk otočí.

Za zády dlaň potřebného neuvidíš,
za zády jeho pohled nepotkáš,
za zády hlas trpícího neuslyšíš,
za zády mu ruku nepodáš.

Jak snadné se to všechno jeví,
když jinými jsme milováni,
když o bolesti jiných naše srdce neví,
když bez výčitek přijde smilování.

Jak snadné se to zdá, než probudí nás nový den,
než probudí nás láska, bolest, vina i odpuštění,
než opustí nás ten živý sen,
že nic než láska, snadnějšího není.

Absolventské listy  
Připravte se i na změnu v doručo-

vání „Absolventských listů“. V příštím 
roce  je najdete na našich webových 
stránkách na odkazu http://www.mpb.
cz/absolventske-listy/. Ti, kteří budou 
mít zájem o tištěnou formu, si mohou 
listy vyzvednout v předprodeji vstupe-
nek Turistického informačního centra 
na ulici Radnická 2. Je to stejné místo 
jako pro vyzvedávání místenek na 
Klu bo vé večery. O každém novém čís-
le vás budeme informovat prostřednic-
tvím systému „SMS operátor“.
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Náhrada škody  
v novém  
občanském 
zákoníku
od 1.  ledna 2014 nabyl účinnosti nový 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 
který oblast odpovědnosti za škodu upra-
vuje výrazně podrobněji než občanský 
zákoník dosavadní, a to konkrétně v usta-
novení § 2894 až § 2971.

Nový občanský zákoník přináší do ob-
lasti náhrady škody řadu změn, které mi-
mo jiné posilují právní postavení poško-
zeného, rozšiřují případy náhrady nema-
jetkové  újmy,  rozpracovávají  zvláštní 
případy vzniku škody, zrušují paušální 
limity pro výpočet náhrad za ublížení na 
zdraví a usmrcení.

Co to pro vás konkrétně znamená?
Poškozený si bude moci nadále nárokovat 
škodu na věcech, přičemž nový občanský 
zákoník hovoří o tzv. náhradě při poško-
zení věci. Při určení výše škody na věci se 
bude vycházet z její obvyklé ceny v době 
poškození a bude se zohledňovat, co 
poškozený musel k obnovení nebo nahra-
zení  funkce  věci  účelně  vynaložit.  Je 
zaveden nový institut týkající se věcí 
zvláštní obliby, neboť některé věci mají 
pro lidi jen těžko nahraditelnou hodnotu, 
a proto v těchto případech nový občanský 
zákoník říká, že: „poškodil-li škůdce věci 
ze svévole nebo škodolibosti, nahradí 
poškozenému cenu zvláštní obliby“. Tuto 
cenu si pak každý poškozený bude moci 
primárně určit sám, a to právě podle hle-
diska oblíbenosti a vztahu k dané věci. 
Případné spory pak bude muset vyřešit 
soud. Z merita věci je jisté, že tento nový 
institut s sebou minimálně zpočátku 
(dokud se nevytvoří ustálená judikatura) 
ponese navýšení množství soudních 
sporů. V případě dopravních nehod, které 
vznikají většinou z nedbalosti, ovšem 
nebude tento nárok běžně ze strany 
poškozených uplatňován, neboť zde škoda 
zpravidla nebývá způsobena ze svévole či 
škodolibosti.

Nový občanský zákoník již nepracuje 
s pojmem škoda na zdraví, nýbrž s po-
jmem ublížení na zdraví, při kterém po-
škozený nadále bude moci nárokovat tzv. 
bolestné a ztížení společenského uplatně-

ní. Nový občanský zákoník hovoří o pe-
něžité náhradě, která plně vyvažuje vytr-
pěné bolesti, přičemž pokud vznikla po-
škozením zdraví  překážka lepší 
budoucnosti poškozeného, nahradí škůd-
ce i ztížení společenského uplatnění. 
Novinkou v oblasti odškodňování bolesti 
a ztížení společenského uplatnění je, že 
nový občanský zákoník zrušil vyhlášku č. 
440/2001  Sb.,  o  odškodňování  bolesti 
a ztížení společenského uplatnění, podle 
které se bolest a ztížení společenského 
uplatnění hodnotila body, přičemž za ka-
ždý bod náleželo poškozenému 120 ko-
run. Nová právní úprava žádné maximální 
limity odškodnění nezavádí, a tudíž se 
v případě výše odškodnění bolesti a ztíže-
ní společenského uplatnění bude posuzo-
vat u každého individuálně. Pokud povin-
ný dobrovolně neuhradí částku, kterou 
bude poškozený nárokovat, bude třeba 
obrátit se na soud, který o jím uplatněném 
nároku rozhodne. Ten pak určí přiměře-
nou výši náhrady dle svého uvážení 
a s přihlédnutím ke všem okolnostem pří-
padu. Se zrušením výše uvedené vyhlášky 
je třeba minimálně po jistou přechodnou 
dobu opět počítat s nárůstem soudních 
sporů.

V ustanoveních o náhradě škody nový 
občanský zákoník upravuje i ochranu 
osobnosti, která byla dříve upravena mi-
mo tuto oblast. Nový občanský zákoník 
používá pojem nemajetková újma.

V souvislosti s ublížením na zdraví má 
podle nového občanského zákoníku po-
škozený právo na náhradu nákladů spoje-
ných s léčením, přičemž tyto náklady spo-
jené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí 
o jeho osobu nebo jeho domácnost se hra-
dí tomu, kdo je vynaložil. Novinkou pak 
je možnost požádat o přiměřenou zálohu 
na tyto náklady. Poškozený má nadále ná-
rok na náhradu za ztrátu na výdělku po 
dobu pracovní neschopnosti a po skonče-
ní pracovní neschopnosti, náhradu za 
ztrátu na důchodu. Souhrnně se tyto náro-
ky označují jako peněžité dávky.

Nový občanský zákoník zavádí pojem 
odbytné, které může soud poškozenému 
přiznat namísto peněžitého důchodu, je-li 
pro to důležitý důvod a poškozený o to 
požádá. V zásadě se jedná o jakési jedno-
rázové vyrovnání.

Při usmrcení pak osoby pozůstalé po 
zemřelém (manžel/ka, rodič, dítě a jiné 
osoby blízké) mají nárok na peněžitou ná-
hradu vyvažující plně jejich utrpení. 
Jedná se tedy o obdobu tzv. jednorázové-

ho odškodnění, jak je znal dosavadní ob-
čanský zákoník, avšak s tím rozdílem, že 
peněžitá náhrada není již stanovena pev-
nými částkami, ale opět se u každé pozůs-
talé osoby bude určovat individuálně. Na 
tomto místě je třeba podotknout, že nový 
občanský zákoník rozšiřuje pojem osoby 
blízké, do nichž nově zahrnuje i osoby 
sešvagřené. Náklady pohřbu a náklady na 
výživu pozůstalým zůstávají zachovány.

Nově vzniká možnost žádat náhradu 
při poranění zvířete (které již není pova-
žováno za věc) a kdy při jeho poranění 
hradí škůdce účelně vynaložené náklady 
spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete 
tomu, kdo je vynaložil.

Slovo závěrem
Nová právní úprava náhrady škody oteví-
rá poškozenému nové možnosti k uplat-
nění jeho nároků a určitým způsobem 
jeho postavení posiluje. Soukromý život 
každého z nás je velmi proměnlivý a indi-
viduální na to, aby ho šlo vystihnout jed-
ním sazebníkem pro všechny. Za význam-
né lze tak považovat zejména zrušení 
ustanovení upravujících jednorázová 
odškodnění pozůstalým, jakož i vyhlášky 
o odškodňování bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění.

Soudní poplatky  
a osvobození od 
těchto poplatků
Řešit spory soudní cestou je velmi ná klad-
né a často se vyplácí najít jiné smírné 
řešení. Někdy však není zbytí, proto je 
dobré mít rámcovou představu o výda-
jích, které Vás čekají, eventuálně odhad-
nout ztrátu, kterou riskujete. 

Základní úvaha je, že navrhovatel po-
dá návrh či žalobu. Za ni zaplatí soudní 
poplatek. Tato platba představuje jeden 
z jeho nákladů na řízení. Pokud mu dá 
soud při řízení za pravdu, pak prohrávají-
cí žalovaná strana mu musí zaplatit všech-
ny náklady na řízení, samozřejmě včetně 
soudních poplatků. Vložené peníze se mu 
tak vrátí. Pokud však spor prohraje, nese 
sám všechny náklady na řízení. Nejenže 
zaplatí soudní poplatky, ale navíc bude 
muset zaplatit náklady řízení i žalované 
straně. O vložené peníze tak přijde. 
Náklady řízení se skládají z mnoha polo-
žek. Jsou to například soudní poplatky, 
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náklady Vaše i Vaší protistrany, výdaje 
na znalecké posudky, svědky atd. 
Největší část nákladů řízení tvoří obvykle 
náklady na právní zastoupení (advokáta).

Chci podat žalobu na souseda. 
Kolik mě to bude stát a co se stane, když 
soudní poplatek nezaplatím?

Když podáte žalobu bez kolků, tj. bez 
soudního poplatku, soud Vás vyzve k za-
placení. Pokud nezaplatíte, soud Vaše ří-
zení zastaví a věcí se nezabývá. 

Povinnost zaplatit soudní poplatek 
vzniká v okamžiku podání návrhu či ža-
loby soudu a soud může vymáhat popla-
tek exekučně.

Pokud návrh či žalobu vezmu zpět, 
vrátí se mi soudní poplatek (kolky)?
Ano, ale snížený o 20 % (nejméně 
o 1.000,-Kč) a zpravidla za podmínky, že 
řízení bylo zastaveno před prvním jedná-
ním.

Kdy platí náklady řízení protistra
na? Může se stát, že budu celé 
soudní řízení platit ze svého?
Konečné rozhodnutí je vždy na soudu, 
obecně hradí náklady strana, která spor 
prohrála. Jestliže byla jedna z nich ve 
sporu úspěšná jen částečně, soud uloží 

zaplatit poměrnou část nákladů řízení 
každé ze stran.

Mohu žádat po soudu náhradu ná
kladů, například ušlé mzdy?
Ano, pokud jste svědek, advokát či soud-
ní znalec. Ne, pokud jste jednou ze stran.

Za co se soudní poplatky vybírají  
a kdy vzniká povinnost soudní 
poplatek zaplatit?
Soudní poplatky se vybírají za celé řízení 
před soudem (při podání návrhu, žaloby 
či odvolání) a dále za některé jednotlivé 
úkony, například pořízení opisu rozsudku 
či jiné písemnosti.

Někdy se za návrh u soudu neplatí. 
Jak poznám, že je to můj případ?

Některá řízení zahajuje soud i bez ná-
vrhu. Pokud přijde návrh v takové věci od 
Vás, jste osvobozen od poplatku. Jedná se 
nejčastěji o řízení o určení výživného 
(včetně zvýšení),  řízení o určení  ro di-
čovství, řízení o náhradu škody na zdraví 
z pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Kdy mohu být osvobozen od povin
nosti platit soudní poplatek?
Zákon v některých případech od placení 
soudních poplatků osvobozuje, a to buď 
jen jednotlivé osoby (navrhovatele) nebo 

celé řízení (nikdo neplatí nic) – řízení je 
ve veřejném zájmu (například ochrana 
dětí, sociální zabezpečení, zbavení své-
právnosti, dědictví). Od poplatku  jsou 
osvobozeny i některé jednotlivé úkony 
(například sepsání návrhu ve věci péče 
soudu o nezletilé). Soud může přiznat 
účastníkovi zčásti osvobození od soud-
ních poplatků z důvodu tíživé sociální 
situace, tj. odůvodňují-li to majetkové 
poměry.

Mám si žádat o osvobození od soud
ních poplatků?
Má to smysl, pokud jste v tíživé sociální 
situaci. Tuto žádost podejte zároveň 
s žalobou či návrhem. K posouzení, zda 
je částečné osvobození od soudních 
poplatků namístě, je třeba soudu doložit 
majetkové poměry, nejlépe prostřednic-
tvím formuláře, který od soudu obdržíte 
po podání žádosti. Osvobození se vztahu-
je na celé řízení a má i zpětnou účinnost, 
již zaplacené poplatky se ale nevracejí. 
Přiznat  úplné  osvobození  od  placení 
soudních poplatků lze jen výjimečně, 
jsou-li proto zvlášť závažné důvody. 
Rozhodnutí soudu musí být odůvodněno 
a je proti němu přípustné odvolání.

 n

Odškodnění poškozených trestným činem
Poškozeným se člověk stane bohužel 

rychle a nečekaně. V našem právním řádu 
upravuje postavení poškozeného v trest-
ním řízení zejména zákon č. 141/1961 
Sb., trestní řád a zákon č. 209/1997 Sb., 
o poskytnutí peněžité pomoci obětem 
trestné činnosti. Nově neprocesní práva 
obětí trestných činů komplexně upravuje 
zákon o obětech trestných činů. Úprava 
procesních oprávnění poškozených je 
i nadále obsažena v trestním řádu.

Na co máte  
jako poškozený právo?

Trestným činem mohla být poškoze-
nému způsobena škoda na životě, zdraví, 
na majetku a mnohdy mu k tomu byly 
navíc způsobeny nemalé psychické útra-
py (a to jak poškozenému, tak u těch nej-
horších zločinů i pozůstalým). Odškod-
nění a náhradu škod může poškozený 
požadovat buď v rámci trestního stíhání 
pachatele, nebo v civilním řízení (v ob-

čanskoprávním řízení). Odškodnit a na-
hradit může poškozený chtít: majetkovou 
škodu (např. poškozený automobil, ukra-
dené předměty, podvodně vylákané pení-
ze, ušlý zisk v případech způsobené pra-
covní neschopnosti), ke škodě může po-
žadovat i úroky z prodlení, nemateriální 
újmu (bolestné, náhradu společenského 
uplatnění, odškodnění za psychické útra-
py, odškodnění pozůstalých) – tato mož-
nost je do českého právní řádu zakotvena 
nově od 1. 7. 2011, vydání bezdůvodného 
obohacení, které pachatel na Váš úkor 
trestným činem získal – taktéž od 1. 7. 
2011.

Při náhradě škody může poškozený 
postupovat 2 způsoby. Buď cestou trest-
ního práva – zde může požadovat, aby 
byla pachateli uložena povinnost nahradit 
škodu v trestním rozsudku, popř. se může 
s pachatelem domlouvat na kompenzaci 
ještě v průběhu trestního řízení (v rámci 
„narovnání“, podmíněného zastavení 
trestního stíhání a podobně). Odborně se 

té části trestního řízení, ve které se pro-
jednává nárok poškozeného na náhradu 
škody/nemajetkové  újmy  způsobené 
trestným činem, říká tzv. adhezní řízení. 
Druhou možností je „jít“ po pachateli ces-
tou civilní žaloby.

Náhrada škod  
v trestním řízení.

Mnohdy je to právě poškozený, který 
iniciuje trestní stíhání pachatele a podává 
trestní oznámení. Již v něm může požado-
vat náhradu škody. Může tak učinit i poz-
ději, a to do doby zahájení dokazování 
u soudu. Požadavek na náhradu škody 
musí být  jednoznačně specifikován,  tj. 
z jakého důvodu náhradu škody či nema-
jetkové újmy požadujete a v jaké výši, 
a musí být uplatněn proti konkrétní oso-
bě. Tj. je-li více spoluobžalovaných, je 
třeba jednoznačně uvést, že má platit ob-
žalovaný X.Y. částku … Kč (a to se zá-
konným úrokem z této částky od…. do 
zaplacení). Pokud je požadována např. 

…pokračování na 4. straně ➜ 
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úhrada škody u zraněné osoby, pak by 
mělo být dále doplněno, že z této částky 
je A Kč požadováno jako náhrada za po-
škozené oblečení, B Kč je požadováno za 
náklady spojené s léčením, C Kč je bo-
lestné, D Kč je náhrada za ušlý příjem za 
dobu léčení, a toto ještě případně dolože-
no potřebnými listinami – např. bodovým 
ohodnocením bolestného od lékaře. 
U krádeží nebývá se specifikací požadav-
ků poškozených problém, ale např. v uve-
deném případě zraněné osoby to již je 
dosti složité a v trestním řízení mnohdy 
neuplatní poškozený své nároky správně 
nebo je uplatní jen z části.

Správná specifikace nároků poškoze-
ného je patrně jedinou obtížnější věcí, 
kterou poškozený musí udělat. Dále má 
trestní řízení pro něj řadu výhod:
•  neplatí žádný soudní poplatek
•  nemůže nic „prohrát“
•  když požaduje více, než kolik mu 

soud přizná, tak neriskuje žádné 
náklady řízení 

•  trestní řízení bývá zpravidla rychlej-
ší než řízení civilní

•  důkazy si obstarává a zajišťuje poli-
cie a soudy, od poškozeného se akti-
vita vyžaduje jen výjimečně

•  nárok nemůže být zamítnut (nejvýše 
může být poškozený odkázán na 
řízení občanskoprávní, tj. civilní 
soud).

Ačkoliv se o tom mezi laickou veřej-
ností moc neví, poškozený může (a měl 
by) v trestním řízení hrát velice důležitou 
roli. Jelikož hlavním smyslem jeho účas-
ti v trestním řízení je reparace křivd 
a škod způsobeným mu trestným činem, 
je právě jeho případné odškodnění pro 
pachatele trestných činů velmi silnou mo-

tivací k tomu, aby jejich trestní stíhání 
skončilo jinak než odsuzujícím rozsud-
kem. Podmíněné zastavení trestního stí-
hání, schválení narovnání, nově také 
sjednání dohody o vině a trestu – to vše 
jsou instituty, jejichž využití závisí mj. 
právě na tom, zda pachatel nahradil po-
škozenému škodu/nemajetkovou újmu. 
Při odsuzujícím rozsudku je pravidlem, 
že je odsouzenému uložena i povinnost 
k náhradě škody.

Výjimkami z tohoto pravidla jsou (tj. 
tato povinnost odsouzenému není ukládá-
na):
•  V případě, že soud dojde k závěru, 

že nemá dostatek důkazů, na jejichž 
podkladě by mohl o povinnosti 
k náhradě škody rozhodnout. 

•  Pokud by pro rozhodnutí o náhradě 
škody musel provádět další dokazo-
vání, které značně přesahuje potřeby 
trestního stíhání, čímž by došlo 
k podstatnému prodloužení jeho dél-
ky.

•  Poškozený se nepřipojil řádně a včas 
k trestnímu stíhání s požadavkem na 
náhradu škody.

•  Poškozený žádá více, než kolik shle-
dal soud oprávněným.

Ve všech těchto případech je na po-
škozeném, aby žaloval pachatele v civil-
ním řízení. Výhodou je, že po dobu trest-
ního řízení nedochází k promlčení nároku 
poškozeného (s výjimkou situace, kdy se 
tento  nepřipojil  k  trestnímu  stíhání). 
Žalobu je však nutno podat obratem. 
Trestní řízení může skončit zprošťujícím 
rozsudkem. Poškozenému pak nezbývá, 
než podat na pachatele normální civilní 
žalobu (se všemi riziky).

n

SMS operátor –  
nový způsob informování  

Na  přelomu  prosince  2015  a  ledna 
2016 jsme spustili pro všechny naše stu-
denty i absolventy nový způsob informo-
vání prostřednictvím informačního systé-
mu Jihomoravského kraje „SMS operá-
tor“, jehož prostřednictvím vás budeme 
informovat  o  připravovaných  progra-
mech, o tom, kdy a kde budou k vyzved-
nutí místenky na klubové večery, letní 
semináře, nebo že právě vychází další 
číslo absolventských listů. 

Všichni studenti i absolventi SENIOR 
AKADEMIE, kteří nám při zahájení stu-
dia poskytli číslo na svůj mobilní telefon, 
jsou do systému automaticky zařazeni. 
Všichni, kteří NECHTĚJÍ tyto naše SMS 
zprávy dostávat, nám mohou napsat na 
elektronickou adresu luboslav.fiala@
mpb.cz. Jejich číslo z databáze vymaže-
me. Na stejnou adresu dejte vědět, pokud 
o službu zájem máte a zprávy vám necho-
dí, nebo jste změnili své telefonní číslo.

Zápis do XI. ročníku  
Senior akademie  

Zápis do XI. ročníku Základního pro-
gramu proběhne dne 2. 5. 2016. I zde če-
kají případné zájemce o studium změny. 
Maximální počet studentů je  limitován 
kapacitou sálu v našem novém areálu Ri-
viéra. Ten má k dispozici 100 míst. Část 
(přibližně 50 %) přihlášek bude k dispo-
zici formou elektronické registrace pro-
střednictvím našich webových stránek. 
Zbývající část studijních míst bude obsa-
zena tradiční formou osobního přihlášení. 
To proběhne v budově „Zámečku“ v areá-
lu Riviéra na ulici Bauerova 7. Podrobné 
informace obdržíte v následujících Absol-
ventských  listech (duben 2016), systé-
mem SMS operátor nebo prostřednictvím 
webových stránek www.mpb.cz a médií. 
Omezení pro absolventy, kteří by chtěli 
studium opakovat, je stejné. Prosíme pro-
to, aby se pro akademický rok 2016/2017 
nehlásili ti absolventi, kteří ukončili 
Pokročilý program SENIOR AKADEMIE 
v posledních třech letech (2016; 2015; 
2014).

od 16:oo do 20:oo hod.
Termíny klubových večerů:

15.
ČERVENEC

15.
DUBEN

14.
ŘÍJEN

…dokončení ze strany 3

Diskuzní klubové večery  
v roce 2016  
Pozor!!! Změny!!!

Klubové večery budou nadále spíše 
klubová odpoledne se začátky v 16.00 h. 
Místem konání bude sál budovy 
„Zámečku“  (bývalé  lázně Riviéra), na 
ulici Bauerova č. 7 (vedle koupaliště 
Riviéra). V platnosti zůstává systém mís-
tenek, které si můžete vyzvednout, vždy 
nejdříve jeden měsíc před konáním klu-
bového večera, v předprodeji vstupenek 
na ulici Radnická č. 2. 

Jak se k nám do „Zámečku“ dostane-
te?  Není to tak těžké, jak to vypadá. 
Přímo před areálem (zastávka – Riviéra) 
zastavují obě okružní autobusové linky 
městské hromadné dopravy  (44 a 84), 
které jezdí v 10 minutových intervalech. 
Pokud jezdíte autem, můžete zaparkovat 
naproti vstupu do areálu na parkovišti 
před branou BVV č. 7. Do samotného 
areálu Riviéra nevjíždějte. Výjimku mají 
jen držitelé průkazů osob ZTP, jejichž 
vozidlo je řádně označeno.

n




