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SENIOR AKADEMIE – VII. ROČNÍK 2012 / 2013
Přihlášky do ZÁKLADNÍHO STU

DIJNÍHO PROGRAMU na školní rok 
2012/2013 budou k dispozici od 2. 5. 
2012 v Poradenském centru Městské poli-
cie Brno, na ulici Křenová 
č. 4. Pro veřejnost je Po 
radenské centrum otevře-
no od pondělí do čtvrtka 
vždy od 7,30 do 17,00 
hod. a v pátek do 14,30 
hod., volat můžete na čís-
lo 544 252 617. Přihlášky 
budou přijímány až do 
vyčerpání volných míst 
v programu. Další zájem-
ci budou pouze zaevido-
váni jako náhradníci 
a v případě, že se místa 
v programu uvolní, bu
dou, v pořadí, jak se 
zaevidovali, telefonicky 
informováni o možnosti 
do programu nastoupit. 
Studijní program začne 
24. 9. 2012 a potrvá 
6 měsíců. Přednášky jsou 
koncipovány do 3 hodi-
nových bloků a konat se 
budou každé pondělí od 
9,00 do 12,00 hod. v sídle 
Kan ce láře veřejného 
ochránce práv na ulici 
Údolní č. 39. Součástí 
studia budou i spe ciál ní 
odborné kurzy a exkurze. 
Ty budou probíhat nepra-
videlně vždy v úterý nebo 
čtvrtek v dopoledních 
hodinách. Podrobný rozvrh studia obdrží 
posluchači až v den zahájení, neboť se 
v průběhu roku bude ještě doplňovat 
a upravovat. V okamžiku, kdy se senior 
stane studentem naší akademie, stává se 
i součástí celoživotního vzdělávacího 
programu s možností využívat „Kni hov
ničku bezpečí“, kde si může bezplatně 
půjčovat některé odborné publikace, 
navštěvovat čtvrtletně „Diskusní klubové 
večery“, odebírat čtvrtletník „Absol vent
ské listy“ nebo se jednou ročně účastnit 
„Branně vzdělávacího semináře“. 

Do VII. ročníku ZÁKLADNÍHO 
STUDIJNÍHO PROGRAMU pro školní 
rok 2012/2013 se mohou přihlásit všichni 
senioři bez ohledu na to, zda mají nebo 
nemají úplné střední vzdělání. Program je 

pro seniory BEZPLATNÝ a je dotován 
statutárním městem Brnem, Jiho morav
ským krajem a samozřejmě i Městskou 
policií Brno. Program NENÍ určený těm, 

kteří již absolvovali POKRO
ČILÝ STUDIJNÍ PRO GRAM. 
Ti mohou využívat AB SOL
VENTSKÉ PROGRA MY naší 
akademie, které pro ně každo-
ročně připravujeme. 

Do VII. ročníku POKRO ČI
LÉHO STU DIJ NÍHO PROG
RAMU pro školní rok 2012/2013 
již NENÍ MOŽNÉ se přihlásit. 
Místa v tomto programu jsou již obsazena 
absolventy Základního studijního progra-
mu VI. ročníku, na který studium navazu-
je. Podmínkou pro účast v tomto studij-
ním programu je absolvování Základního 
programu, a to počínaje školním rokem 
2011/2012. 

Mimořádně vysoký zájem seniorů 
o vzdělávání v programech SENIOR 
AKADEMIE, vedl Městskou policii Brno 
ke spolupráci s Masarykovou univerzitou 

Brno. Ta v rámci Univerzity třetího věku 
pro školní rok 2012/2013 zavedla kurz 
Prevence kriminality, na kterém se, kro-
mě lektorů MU, podílí i strážníci Odboru 
prevence Městské policie Brno. Zájemci 
o tento kurz si mohou najít více informací 
na webových stránkách Masarykovy uni-
verzity www.u3v.muni.cz.     ■

modrá je pant. 072

Možná jste se už 
také někdy zamýšleli 
nad tím, co všechno ve 
svém životě přisuzu
jeme našemu srdci. 
I přesto, že všichni 
víme, že jde o dutý 
sva lový orgán, který 
svými pravidelnými 

stahy zajišťuje oběh krve tělem, činíme jej 
často odpovědným za náš citový život. Z lás-
ky svá srdce „darujeme“ a žádáme totéž od 
svých milovaných, necháváme svá srdce „bít“ 
pro jiné s nadějí, že jejich srdce zase „bijí“ pro 
nás, své city a emoce vyjadřujeme slovy „srd-
ce ze zlata“ nebo naopak „srdce z kamene“. 
Posíláme si a předáváme „srdečné pozdravy“ 
a „srdečná přání“ a svou neopětovanou láskou 
„lámeme“ srdce lidí kolem nás. Edmond de 
Amicise nazval svůj dětský román „Srdce“, 
aby tak vyjádřil, že jeho kniha, je plná lásky 
mezi hluchými a slepými dětmi a jejich učite-
li a učitelkami, a stejný název nese i opera 
Josefa Bohuslava Foerstera, která popisuje 
dramatický milostný příběh o neopětované 
lásce mezi dvěma lidmi, která se postupně 
mění v lásku nadosobní, všelidskou, věnova-
nou těm nejpotřebnějším z potřebných. V roce 
1904 dokonce uzavřela Francie s Velkou 
Británií „Srdcovou dohodu“, která ukončila 
mnohasetleté nepřátelství obou velmocí. Je to 
opravdu zvláštní, ale naše srdce, ten vytrvalý 
dutý sval, je v naší mysli obdařen neuvěřitel-
nými schopnostmi. Na lékařských fakultách to 
studenty neučí, ale každý z nás se o tom dříve 
nebo později přesvědčí – tak jako já.

Je to už hezká řádka let, kdy jsem si, coby 
hlídkový strážník na obchůzce, vykračoval 
volným krokem po důvěrně známých ulič-
kách. Sledoval jsem dění kolem sebe, potká-
val známé tváře a míjel známá místa. Život 
kolem plynul poklidně a spořádaně. Nad mojí 
hlavou se náhle něco zatřepetalo a necelý metr 
od služební polobotky mi přistál kos. Stál 
nepohnutě, jen občas zatřepal peřím na ocásku 
a vyzývavě, až uličnicky na mě mrkal malin-
kýma očkama. Taky jsem stál nehnutě a říkal 
si „uvidíme, kdo to vydrží déle“. Vyhrál kos. 

Stál jako vyřezaný, za tímco já se nervózně 
díval na hodinky a přemlouval se, abych s tím  
blbnutím přestal. Tak jo „kosáku“, jedna nula 
pro tebe. Pomalu jsem vykročil a začal se zase 
věnovat své práci. Ušel jsem sotva pár metrů, 
když jsem si všimnul, že kosák čipera si pořád 
udržuje svůj metrový odstup od mé polobotky. 
Takticky jsem zpomalil. Kosák taky. Prošel 
jsem s tím opeřencem po boku skoro celou 
ulici a vypadalo to, že ho to pořád baví. Před 
svým domkem stála, jako vždy, paní Málková. 
Tak jako každý den jsme se pozdravili a pro-
hodili pár slov o počasí. „Ten ptáček jde 
s vámi, pane strážmistře?“ zašpásovala. „To je 
služební, paní Málková“ zašpásoval jsem také, 
a pokračoval rozvážným krokem dál. „Tak 
alespoň nejste sám, pane strážmistře“, zaznělo 
za mými zády. Nevím přesně co, ale přinutilo 
mě to zastavit. Chvíli jsem civěl na špičky 
svých polobotek, potom se otočil a trochu 
nejistým krokem se vrátil k paní Málkové. Ten 
den jsme si povídali dobrých 20 minut. Další 
den jsem musel ochutnat čerstvě napečené 
buchty, jindy bylinkový čaj nebo ovocnou šťá-
vu. Dozvěděl jsem se hodně o jejím životě, 
o dětech, které ztratila při autonehodě, o man-
želovi, který prohrál boj s rakovinou, o práci 
kterou celý život dělala, o za hrádce a slepi-
cích, co málo nesou, ale také něco o sobě. 
O tom, že jsem celý rok chodil po ulici, díval 
se, ale neviděl. Ro zez nával jsem tváře lidí, ale 
neznal jsem je. Poslouchal jsem, co říkají, ale 
nenaslouchal jsem tomu, co chtějí říct. O tom, 
že jsem celý rok chodil kolem a viděl paní 
Mál ko vou, jak stává sama přede dveřmi svého 
domku a přitom jsem neviděl, že je SAMA. 

Slepota srdce se těžko poznává. Nebolí nás 
samotné, ale zraňuje lidi kolem. Nebrání nám 
vidět život okolo nás, ale také nám neumožní 
stát se jeho součástí. Teprve v okamžiku, kdy 
vidíme srdcem, dostává smysl to, co vidíme 
očima. Každý den bychom se možná měli 
snažit vidět neviditelné, lehce přivřít oči, 
otevřít srdce a dívat se. Na lékařských fakul-
tách to studenty neučí, ale mohli by, člověku 
to prospívá.
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ DISKUSNÍ  

KLUBOVÝ VEČER  
– absolventský program 
Senior akademie

❱ LETNÍ,  
BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ 
SEMINÁŘ  
– absolventský program  
Senior akademie

❱ Není kouře bez ohně
❱ Vypalování trávy  

– nech brouka žít…
❱ SENIOR AKADEMIE  

– VII. ročník 2012 / 2013

Vše,  
co je v člověku krásné, 
je očima neviditelné.

— neznámý autor

Motto k zamyšlení
„Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe,  
 ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne…“       Jan Werich ■

Vidět srdcem…

Vydává: 
Statutární město Brno  Městská policie 
Brno • Odbor prevence • Zelný trh 13,  
602 00 Brno • Telefon: 548 210 035
Email: prevence@mpb.cz • www.mpb.cz
Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Na slovíčko
přátelé…

Luboslav Fiala

Děkuji všem 
absolventům  
VI. ročníku  
za úžasnou atmosféru,  
kterou vytvořili  
na slavnostním 
vyřazení  
dne 10. 4. 2012.
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NENÍ KOUŘE BEZ OHNĚ…
Toto oblíbené slovní spojení vyjadřuje 

logickou souvislost mezi příčinou 
a následkem. Že je kouř následkem hoře-
ní, všichni víme. Že jsou kouř a zplodiny 
hoření častou příčinou úmrtí při požárech, 
to asi také víme. Zejména v uzavřených 
prostorách, kde dochází k výraznému 
působení tepla vznikajícího při hoření, 
kouře a zplodin hoření na dýchací cesty. 
Vznikají popáleniny a otoky vedoucí 
k zúžení a zhoršení průchodnosti dýcha-

cích cest. To vede k nedostatku kyslíku 
v těle a dušení. Navíc při samotném hoře-
ní se spotřebovává kyslík v ovzduší a do
chází k jeho výraznému nedostatku. 

Při požárech také často hoří plasty, 
polyuretan, vlny, gumy, atd., ze kterých se 
uvolňují nebezpečné toxické látky, jako 
např. kyanidy. Otrava kouřem zastihne 
často své oběti nepřipravené. Například 
ve spánku nebo v době, kdy jsou zaujati 
nějakou činností. Na únik ze zakouřeného 

prostoru, natož pak na 
pokusy vznikající požár 
uhasit, je již pozdě. Člo
věk už nemá síly, ale 
hlavně nemá kyslík. 

To všechno možná 
víte. Otázka zní: „Co 
s tím můžete udělat? 
Jak můžete zajistit, aby 
vás oheň a kouř nepře-

kvapili? Jak získat více času na únik ze 
zakouřeného prostoru nebo na zvládnutí 
začínajícího požáru?“ 

Jednou z možností jsou kouřová čidla 
pro domácnosti. Moderní hlásiče požárů 
reagují na všechny typy počínajících 
požárů. Technologie detektorů kom binuje 
optické snímání s ná růstem teploty, a tím 
poskytují rychlou reakci na pomalé dout-
nání i na rychlé vzplanutí. 

Moderní a schválené detektory kouře, 
nabízí vysokou úroveň bezpečnosti. Na 
trhu jich najdete dostatek, ale při výběru 
se také zaměřte na jejich kvalitu a odpo-
vídající certifikaci.

Pokud budete mít čas a sílu na začína-
jící požár reagovat, bylo by dobré mít po 
ruce vhodný hasicí přístroj. V našich 
domácnostech to není až tak obvyklé, ale 
pokud se pro něj přesto rozhodnete, pak 
vy bírejte s rozvahou. Zvažte všechna rizi-
ka ve svém bytě, projděte si jednotlivé 
místnosti, zamyslete se nad vybavením 
va šich domácností a pak teprve nakupuj-
te. Naše tabulka vám výběr usnadní.

Ve většině běžných domácností se nej-
častěji využívá intenzivního zdroje tepla 
při vaření v kuchyni. Sporáky v našich 
bytech a domech fungují na různé druhy 
paliva. Zkuste si v uvedené tabulce ověřit, 
zda předměty, nábytek a další vybavení 
kuchyně máte od zdroje tepla (sporáku) 
v bezpečné vzdálenosti. Pokud ne, tak 
zapřemýšlejte jak to co nejrychleji napra-
vit. A moc dlouho to neoddalujete – jde 
vám o život.              ■
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LETNÍ, BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ  
            – absolventský program Senior akademie

Mezi tradiční a oblíbené programy 
Senior akademie, patří i „Letní, branně 
vzdělávací seminář“, který je spojením 
pohybových aktivit s těmi poznávacími 
a informačními. Ten letošní pro vás při-
pravujeme na druhou polovinu měsíce 

srpna. Předběžně si rezervujte pátek 
24. 8. 2012. Přesné datum a podrobnější 
organizační pokyny najdete v letním čísle 
Absolventských listů, které vyjdou začát-
kem měsíce srpna. Sledujte je proto 
pozorně a v případě, že je neobdržíte poš-

tou, vyzvedněte si je v Poradenském cen-
tru Městské policie Brno. 

Letošní „Letní, branně vzdělávací 
seminář“ bude tematicky orientovaný na 
opomíjené téma civilní ochrany, funkč-
ních podzemních krytů CO, ale i brněn-

ského podzemí. 
Navštívíte zajíma-
vá místa v podze-
mí a získáte nové 
informace o úko-
lech a možnostech 
současné ochrany 
obyvatelstva.

■

rý z po sluchačů svého koníčka, kterému se 
věnuje sám nebo společně se svými přáteli. 
Možnost přijít na Diskusní klubový večer mají 
všichni absolventi, kteří kdy prošli naší akade-
mii, bez ohledu na to, v kterém to bylo ročníku. 

V letošním roce jsou plánovány ještě tři 
klubové večery: 13. 4. 2012, 3. 8. 2012 a 12. 
10. 2012. Budeteli mít čas a chuť, tak přijďte. 

Scházíme se v Klubu zastu pitelů na ulici 
Mečová č. 5, v 17,00 h. Vstupenky jsou zdar
ma a můžete si je vyzvednout v Poradenském 
centru Městské policie Brno, na Křenové 
č. 4, nejdříve 1 měsíc před termínem konání. 
Kapacita míst v klubu je maximálně 50 osob, 
takže s vyzvednutím vstupenek neváhejte.

■

V loňském roce jsme pro 
všechny absolventy naší 
Senior akademie, zařadili do 
nabídky i komornější formát 
vzdělávání. Diskusní klubové 
večery připravujeme jednou 
za čtvrt roku a zveme na ně 
zajímavé hosty, kteří jsou 
nějakým způsobem spjati 
s městem Brnem, a mají se 
niorům co říci o sobě, o své 
práci a problematice, která 
souvisí s posláním akademie. 
V prosinci 2011 byla našim 
hostem vrchní komisařka kpt. 
Mgr. Zdeňka Kyliá nová, která 
se v rámci Krajského ředitel-
ství Policie ČR Jihomo rav
ského kraje zabývá problema-
tikou kriminality páchané na 
seniorech. 

V únoru 2012 jsme v na
šem klubu přivítali ústavní 
soudkyni, paní JUDr. Dagmar 
Lastoveckou, která byla v le
tech 1994 až 1998 primátor-
kou města Brna. V dubnu 
jsme si do „akademického 
klubu“ pozvali ředitele Útvaru 
pro odhalování organizované-
ho zločinu, pa na plk. Mgr. 
Roberta Šlachtu. Stalo se již 
tradicí, že na každém klubo-
vém set kání prezentuje někte-

DISKUSNÍ KLUBOVÝ VEČER – absolventský program Senior akademie

vodní pěnové sněhové práškové plynové

benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře

elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře

knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné

hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné

počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

•	 10	let	bateriový	provoz
•	 Jednoduchá	údržba	–	bezpečný	proti	 

krádeži
•	 Extra	viditelné,	podsvícené	 

alarm-stop a test tlačítko
•	 Velmi	hlasitý	alarm	(85	dBA),
•	 Velké	kouřové	komory	
•	 Snadno	použitelný	pro	všechny	 

obyvatele,
•	 Obzvláště	vhodné	pro	zařízení	 

bytového	fondu,
•	 Obsahuje	detektor,	montážní	desku,	 

montážní	hardware,	vestavěný	 
akumulátor

BEZPEČNÁ VZDÁLENOST		od	zdroje	tepla	pro	domácnost	 
při	vaření,	pečení,	opékání,	rožnění,	ohřev	pokrmů

DRUH	PALIVA ve	směru	hlavního	
sálání	tepla v ostatních směrech

pevné 75	cm 20	cm

kapalné 75	cm 10	cm

plynné 75	cm 10	cm

elektřina 50	cm 10	cm

Vypalování trávy nepříznivě ovlivňu
je složení travních porostů a zvýhodňu-
je plevel včetně mechu. Oheň totiž poško-
zuje především kulturní druhy trav, které 
z větší části přezimují v zeleném stavu. 
Proto čím je travní porost kvalitnější, 
tím větší  škody vypalování  způsobí. 
Mechy obsahují vždy podstatně více vody 
než ostatní rostliny, takže jsou jen slabě 
poškozeny, nikoliv zničeny. 

To jsou slova odborníků – zahrádkářů. 
Málo kdy se zamyslíme nad tím, co 
všechno vypalováním trávy můžeme 
napáchat:

• Oheň upálí tisíce jedinců užitečné-
ho hmyzu, který přezimuje v trávní-
ku – uhoří například i čmeláci. 

• Vypalování také ničí přirozené 
úkryty a hnízdiště pro ptactvo. 

• Opakovaným vypalováním stařiny 
ochuzujeme půdu o humus a dusík. 

VYPALOVÁNÍ TRÁVY 
V ZÁKONĚ 
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ.

§ 17 Základní povinnosti fyzických 
osob

Fyzická osoba nesmí (mimo jiné) 
• provádět práce, které mohou vést  

ke vzniku požáru, pokud nemá 
odbornou způsobilost požadovanou 
pro výkon takových prací zvláštní-
mi právními předpisy; 

 • provádět vypalování porostů.

O pokutách, které vám mohou hasiči 
uložit ani psát nebudu (až 25. 000, Kč), 
protože to je to nejmenší, co můžete ztra-
tit. Váš dům, chata, ale zejména váš život 
nebo zdraví se vyčíslit nedají. 

NECHTE ŽÍT NEJEN BROUKY, 
ALE I SEBE…

VYPALOVÁNÍ TRÁVY – NECH BROUKA ŽÍT…


