
Úvodem
Vážení posluchači,
náš společný akademický rok právě začíná. Začíná 
další etapa našeho společného celoživotního vzdělá-
vání. Říkáme-li našeho, myslíme tím nejen vás, 
posluchače SENIOR AKADEMIE, ale i sebe a celý 
lektorský tým. Všichni se budeme učit. Všichni si 
budeme předávat své znalosti, vědomosti a doved-
nosti. Všichni se budeme snažit porozumět tomu, co 
se kolem nás děje, lidem, které potkáváme, věcem, 
které nás obklopují, životu, který společně žijeme. 

I to je součást vzdělávání, za kterým utíkejme 
jako za někým, koho bychom chtěli doběhnout 
a nechtěli jej ztratit. Jako za někým, komu dokáže-
me trpělivě naslouchat, ale i sdělit své vlastní myš-
lenky, názory a postoje. Jako za někým, koho pro 
svůj život potřebujeme, stejně jako on potřebuje nás. 

Žádné školy, kurzy, semináře či přednášky 
nejsou zárukou našeho vzdělání. Jen potvrzují, že se o ně snažíme. Teprve až své vysvědčení, diplom či certifikát uložíme do 
šuplíku nebo si jej pověsíme na zeď, a začneme o životě přemýšlet, vnímat jej, cítit a měnit k lepšímu, ukáže se síla, míra a smysl 
našeho vzdělání. S každou naší myšlenkou, poznáním a činem bude sílit a mohutnět. Každý den rozkvetou některá z poupat 
poznání, aby nám přinesla květenství osvícenosti, zdraví, lásky a milosrdenství. 

Ne vždy a ne každému se to podaří, ale každý den, každou hodinu a minutu proto můžeme něco udělat. Můžeme se o to 
pokoušet znovu a znovu a hledat nová poznání, dovednosti a porozumění. Můžeme je hledat, vnímat je a přemýšlet o nich. 
Můžeme je využít s rozvahou, odpovědností a láskou, anebo neuváženě, nezodpovědně a s nenávistí. Bude to jenom na nás. Na 
této cestě za vzděláním a každým novým rozhodnutím vám přejeme, abyste potkávali jen lidi, kteří vám budou oporou, protože 
každý člověk je takový, jaké lidi v životě potká.
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Poslání
Bezpečný senior rovná se aktivní a informovaný senior. Jsme přesvědčeni, že aktivita a informovanost jsou klíčem k bezpečné-
mu stárnutí. Pokud společnost vytvoří dostatečný prostor pro aktivní život seniorů a vyplní jej odpovídajícími formáty pro příjem 
a zpracování informací, je to ten nejlepší základ pro bezpečný život. Samozřejmě je to „jen“ základ. Je důležitý stejně jako 
základy jakékoliv stavby, ale jen na základech se žít nedá. Bezpečí a komfort nám dodá až stavba, a tu mají v rukou samotní 
senioři.

Budování vlastního bezpečí je pro seniory 
nejen nutností, ale může to být i smysluplné 
využití volného času. Kultivované, srozumitel-
né a důstojné sebevzdělávání, které musí být 
v odpovídající formě a rozsahu, to je „stavební 
materiál“, bez kterého se stavba bezpečného 
prostředí neobejde. Dejme seniorům motivaci, 
dejme jim „stavební parcely“ a dejme jim ma-
nuál pro takovou stavbu. Dejme jim záruky, že 
jejich stavby podpoříme a pomůžeme je chrá-
nit. Je samozřejmé, že přirozené handicapy 
dané věkem ovlivní „velikost a odolnost“ oné 
pomyslné stavby, nicméně důležité je, že stojí 
a je připravená poskytnout odpovídající bezpe-
čí, a že policie má na co navázat.

Brněnská městská policie se o to snaží již 
několik let. Mimo jiné běží i studijní program 
prevence kriminality s názvem Senior akade-
mie, který je určen právě lidem vyššího věku. Ti se učí, jak si vybudovat své bezpečí, jak si je udržet a jak jim v tom můžeme 
pomoci. Studují a poctivě se snaží, aby stačili dnešní době se vším dobrým i špatným. To je podle našeho názoru cesta, která 
má budoucnost – připravovat, podporovat a udržovat informovanou, aktivní a sebevědomou generaci seniorů. 
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Snažme se, aby senioři nebyli izolovaní 
od ostatní společnosti, a to nejen z hlediska 
informací, ale i společensky a kulturně. 
Aby byli její nedílnou součástí, kterou 
nebudeme podceňovat ani přeceňovat. 
Nelitujme je, ale ani na ně nežehrejme. 
Vnímejme je jako partnery, kterým v přípa-
dě potřeby pomůžeme, a kteří zase mohou 
pomoci nám. Jejich handicapy je z běžného 
života nevylučují, jen to mají o něco těžší.

senIoR AKAdemIe

Senior akademie je speciální studijní pro-
gram ve formátu celoživotního vzdělávání 
(obdoba Univerzit třetího věku – U3V), 
určený seniorům. Předměty studia jsou ori-
entovány na témata kriminálních, pořádko-
vých, dopravních nebo požárních rizik, 
která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které 
zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. 
Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné 
a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro 
ně dostupné a využitelné. 

Náš systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje 4 ÚROVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ a úroveň aktivního 
komunitního dobrovolnictví. Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“. Pokročilý pro
gram – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní 



správou, samosprávou a složkami IZS. Absolventské programy jsou určené seniorům, kteří již absolvovali oba předcházející 
programy, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí získaných při intenzivním studiu. Mezi ně patří „Letní branně 
vzdělávací semináře“, „Diskusní klubová odpoledne“ a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum „Absolventské listy“. 
Volné osvětové programy – jsou určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobu-
jí aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají – A.S.I. 
seniory (aktivní, sebevědomý, informovaný) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. 
Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb, 

které jim v místě jejich bydliš-
tě dávají možnost aktivně se 
podílet na řadě sociálních 
i vzdělávacích aktivit. 

Studijní program je určen 
zejména seniorům z Brna, ale 
i z obcí a měst v Ji ho morav-
ském kraji. Mohou se přihlá-
sit všichni, kteří jsou již 
v důchodu (starobním nebo 
invalidním), a budou mít na 
své vzdělávání čas, ale i ti 
senioři, kteří ještě v důchodu 
nejsou, a přesto si čas na stu-
dium najdou. Program je pro 
seniory BEZ PLATNÝ a je 
dotován sta tu tárním městem 
Brnem, Jiho mo ravským kra-
jem a samozřejmě i Městskou 
policií Brno.

ZÁKLADNÍ
STUDIJNÍ PROGRAM

VOLNÉ OSVĚTOVÉ PROGRAMY

A.S.I.  SENIOR
aktivní – sebevědomý – informovaný

DISKUZNÍ
KLUBOVÁ

ODPOLEDNE

ABSOLVENTSKÉ
LISTY

LETNÍ BRANNĚ
VZDĚLÁVACÍ

SEMINÁŘ

POKROČILÝ
STUDIJNÍ PROGRAM

(dobrovolnická služba v sociální oblasti podle výběru a možností seniora)

PRoGRAmovÉ sCHemA
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ZáKlAdní PRoGRAm
Základní studijní program je strukturou vyučovaných předmětů 
orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemrav-
ného jednání. Tedy na získání informací, znalostí a dovedností, 
které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti aneb – JAK SE 
NESTÁT OBĚTÍ.

Intenzivní základní studijní program (první semestr) trvá od září 
do dubna následujícího roku. V průběhu 8 měsíců studia absolvují 
posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. 
V nabídce základního studia jsou i volitelné kurzy pro praktický 
nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Výuku tvoří 
celkem 93 hodin.

Přednášky se konají každé pondělí od 9,00 h do 12,00 h. v našem 
preventivně vzdělávacím areálu na ulici Bauerova č. 7. Výuku tvoří 
celkem 25 přednáškových bloků v rozsahu 75 hodin. Přednáškový 
sál je vybaven moderní vzduchotechnikou, audiovizuální technikou 
a je uspořádán tak, aby byl pro seniory dobře přístupný. Disponuje 
odpovídajícím sociálním zázemím a šatnou. Kurzy jsou pro poslu-
chače volitelné tak, aby sami posoudili svoje fyzická nebo zdravotní 
omezení, rozsah stávajících znalostí a dovedností, případně svoji 
profesní odbornost. Kurzy se konají v budově Střediska profesní 
přípravy Městské policie Brno a v našem Areálu dopravní výchovy 
a vzdělávání. Kurzy jsou organizovány po skupinách v počtu 20 
osob tak, aby se lektoři mohli studentům plně věnovat. Exkurze na 
specializovaná pracoviště jsou organizovány po skupinách cca 20 
osob, tak, aby byly pro posluchače přehledné a přínosné, a současně 
nenarušily činnost navštěvovaných režimových pracovišť. Termíny 
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PŘEDMĚT hod. INSTITUCE LEKTOR
Prevence násilné  

kriminality 3 h Městská policie 
Brno Luboslav Fiala

Práva obětí  
trestných činů 3 h Bílý kruh bezpečí 

z.s.
Bc. Dagmar 

Neugebauerová

Jak na sousedské spory 3 h Policie ČR Mgr. Jaroslav 
Šebesta

Domácí násilí / prevence 3 h Bílý kruh bezpečí 
z.s.

PhDr. Marta 
Pšikalová

Bezpečně v silničním 
provozu 3 h BESIP JMK Ing. 

Pavel Čížek
Telekomunikace  

v kostce 6 h Český telekomuni-
kační úřad

JUDr. Alena 
Sejková

Psychologie oběti 6 h Vězeňská služba 
ČR

Mgr. 
Jana Jureková

Bezpečně na železnici 3 h Správa železniční 
dopravní cesty

Miroslav  
Matuš

Práva klientů  
v domovech 3 h Veřejný ochránce 

práv
Mgr. Romana 

Jakešová
Práva spotřebitelů 

a pacientů 12 h Sdružení obrany 
spotřebitele

Gerta  
Mazalová

Psychologie vztahů 6 h Policejní prezídium PhDr. Soňa 
Svobodová

Prevence majetkové  
kriminality 6 h Městská policie 

Brno Luboslav Fiala

PŘEDMĚT hod. INSTITUCE LEKTOR
Jak funguje důchodový  

systém 3 h Česká správa soc. 
zabezpečení

Bc. 
Jitka Dvořáková

Jak funguje  
sociální systém 6 h Odbor sociální 

péče MMB

Mgr.  
Radim Janík

Mgr. Michaela 
Kubíčková

Prevence požárů 6 h Hasičský záchran-
ný sbor JMK

Mgr.
Pavla Pražáková

Drogová kriminalita 3 h Městské ředitel-
ství PČR Brno

Bc. 
Ladislav Houba

Kondiční cvičení 15 h MUNI Brno PhDr. Pavlína 
Vaculíková

Kurz – kondiční  
sebeobrana 4 h Městská policie 

Brno
Bc.

Pavel Walter
Kurz – nácvik  
první pomoci 2 h Městská policie 

Brno
Mgr.

Lenka Šmerdová
Kurz – bezpečně 
v kyberprostoru 2 h Český telekomu-

nikační úřad
JUDr. Alena 

Sejková

Exkurze 4 h
Vozovny DPMB, výcviková  

střelnice MP, stanice HZS JMK,  
Operační středisko MP

vYUČovACí PŘedmĚTY senIoR AKAdemIe – 2021/2022
ZáKlAdní PRoGRAm
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jednotlivých exkurzí a veš-
keré organizační pokyny se 
po slu chači dozvědí v průbě-
hu studia. Absolventi první-
ho se mes tru (základního 
studijního programu) získá-
vají mož nost pokračovat ve 
svém vzdělávání v dalším 
školním roce, ale již 
v da ném okamžiku jsou při-
praveni nejen chránit své 
vlastní bezpečí, ale znalosti 
a dovednosti získané studi-
em dále šířit mezi své vrs-
tevníky v přirozeném pro-
středí rodiny, známých 
a přátel. Kromě toho získá-
vají možnost účastnit se 
všech dalších „absolvent-
ských programů“.
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PoKRoČIlý PRoGRAm
Pokročilý program (druhý semestr) vznikl ve školním roce 2011/2012 a byl vytvořen jako pokračování základního programu. 
Vychází tedy z toho, že jeho posluchači již mají dostatek informací, které jim mohou pomoci nestát se obětí. Jsou připraveni 
a ochotni přispět svými znalostmi a dovednostmi i ke zvýšení standardu bezpečí lidí, kteří žijí v jejich okolí. Zejména pak svým 
méně aktivním vrstevníkům. Ve studiu tedy mohou pokračovat pouze ti senioři, kteří absolvovali Základní program. 

Pokročilý studijní program je strukturou vyučovaných předmětů 
orientován na seniora jako možného poškozeného, svědka a ozna-
movatele. Navazuje na základní program a rozšiřuje znalosti 
a dovednosti jeho absolventů o ty, které jsou důležité pro obsahově 
i formálně hodnotné a využitelné oznámení nebo svědectví, ale 
i běžnou komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami 
Integrovaného záchranného systému.

 Intenzivní pokročilý studijní program trvá od září do dubna 
příštího roku. V průběhu 8 měsíců studia absolvují posluchači cyk-
lus odborných přednášek. V nabídce pokročilého studia jsou i voli-
telné poznávací exkurze, které se tematicky váží k přednášeným 
oborům. Výuku tvoří celkem 87 hodin. 

Přednášky se konají každé pondělí, od 13,00 hod. do 16,00 hod. 
v našem preventivně vzdělávacím areálu na ulici Bauerova č. 7. 
Výuku tvoří celkem 25 přednáškových bloků v rozsahu 75 hodin. 
Přednáškový sál je vybaven moderní vzduchotechnikou, audiovizu-
ální technikou a je uspořádán tak, aby byl pro seniory dobře přístup-
ný, disponuje odpovídajícím sociálním zázemím a šatnou. Exkurze 
na specializovaná pracoviště jsou organizovány po skupinách při-
bližně 20 osob, tak aby byly pro posluchače přehledné a přínosné, 
a současně nenarušily činnost režimových pracovišť a institucí. 
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vYUČovACí PŘedmĚTY senIoR AKAdemIe – 2021/2022  
PoKRoČIlý PRoGRAm

PŘEDMĚT hod. INSTITUCE LEKTOR

Brno a jeho podzemí 3 h R – Ateliér Ing. Aleš 
Svoboda

Přestupkové řízení  
a komise 3 h Úřad městské 

části Brno Jih
Ing. Miroslav 

Jindra
Úkoly probační  

a mediační služby ČR 3 h Prob. a mediač. 
služba ČR – Brno

Mgr. Vítězslav 
Klusák

Dědické právo 3 h Právnická  
fakulta MU Brno

JUDr. Lenka 
Dobešová,Ph.D.

Na místě dopravní nehody 6 h Kraj. ředit. dopr. 
policie JMK

Mgr. Bohumil 
Dvořák

Stárnutí a psychika  
člověka 3 h Práh jižní 

Morava
Mgr. Jiří Šupa 

Ph.D.
Policie, soudy  

a státní zastupitelství 3 h Krajské státní 
zastupitelství 

Mgr. Svatopluk 
Suchomel

Úkoly celní správy ČR 3 h Celní správa ČR Mgr. Lada 
Temňáková

Domácí násilí –  
postup policie ČR 6 h MŘ Policie ČR 

Brno SKPV
Mgr. Alena 

Skoumalová
Popis osob, věcí, místa  

a událostí 6 h Policejní  
prezídium ČR

PhDr. Soňa 
Svobodová

Technika popisu osob, 
věcí, místa 3 h Vězeňská služba 

ČR
Mgr. 

Jana Jureková
Úkoly technických sítí  

pro bezpečnost 3 h Technické sítě 
Brno a.s.

Ing. Josef 
Šaroun

Finanční gramotnost 3 h Česká národní 
banka

Ing. Lubomír 
Gerák

PŘEDMĚT hod. INSTITUCE LEKTOR

Finanční gramotnost 3 h Česká národní 
banka

Ing. Monika 
Sokolová

Úkoly zdravotnické 
záchranné služby 6 h

Zdravotnická  
záchranná  

služba JMK

MUDr. Dagmar 
Hamříková

Sylva 
Nováková, DiS.

Bc. Jiří 
Mazálek Dis
Jan Ševela

Úkoly strážníků MP 3 h Městská policie 
Brno Luboslav Fiala

Od podezření k obžalobě 3 h Policie ČR Mgr. Jaroslav 
Šebesta

Úkoly české obchodní 
inspekce 3 h Čs obch.inspekce 

– JMK+ZL
Mgr. Karel 
Havlíček

Úkoly brněnských  
komunikací 3 h Brněnské  

komunikace a.s.
Ing. Roman 

Nekula
Služby dopravního  

podniku města Brna 3 h Dopravní podnik 
města Brna Ing. Jiří Seitl

Exekuce v praxi 3 h Exekutorský úřad 
Brno město

Mgr. Viera 
Řezníčková

Zdravotní cvičení 10 h OSVČ Nešporová Michaela 
Nešporová

Exkurze 4 h
Justiční areál, Záchranná služba 

JMK, Kolektory TS, Dohledové cen-
trum BK a MP, Dispečink DPmB
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Termíny jednotlivých exkurzí a veškeré organizační pokyny se posluchači dozvědí v průběhu studia. Na poznávací exkurze je 
v tomto programu vyčleněno cca 12 hodin.

leTní BRAnnĚ vZdĚlávACí semInáŘ 

Tato forma studia patří do kategorie absolventských studijních 
programů a je tedy určena jen pro absolventy základního nebo 
pokročilého studijního programu. Letní branně vzdělávací semi-
nář je spojením pohybových aktivit a přednášky nebo jiné formy 
zprostředkování informací. 

Je organizován jednou do roka, a to zpravidla v druhé polo-
vině měsíce srpna. Jeho součástí je nejprve absolvování pochodu 
v délce trasy cca 10 kilometrů. V průběhu pochodu nebo po jeho 
skončení jsou účastníkům zprostředkovány informace, buď for-
mou stanovišť na trase pochodu, nebo v jeho cíli v podobě před-
nášky na vybrané téma. Absolventi se na těchto seminářích lépe 
poznávají, navazují nové vztahy a získávají aktuální informace 
z různých oblastí pasivní i aktiv ní bezpečnosti. Na Letní semi-
nář jsou zváni absolventi všech ročníků akademie, které proběh-
ly od roku 2006. 

dIsKUZní KlUBová odPoledne 

Od roku 2011 jsme pro všechny absolventy naší Senior akade-
mie zařadili do nabídky i komornější formát vzdělávání. 
Diskusní klubová odpoledne připravujeme jednou za čtvrt roku a zveme na ně zajímavé hosty, kteří jsou nějakým způsobem 
spjati s městem Brnem, a mají seniorům co říci o sobě, o své práci a problematice, související s posláním akademie. 
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Možnost přijít na Diskusní klubová odpoledne mají 
všichni absolventi, kteří kdy prošli naší akademií, bez ohle-
du na to, v kterém to bylo ročníku. Místenky jsou pro 
zájemce zdarma a jejich počet je limitován kapacitou sálu. 
K odběru jsou vždy měsíc před termínem konání klubu 
v předprodeji vstupenek Turistického informačního centra 
na ulici Panenská 1. O každém připravovaném klubovém 
odpoledni vás budeme informovat prostřednictvím systému 
„SMS operátor“. 

ABsolvenTsKÉ lIsTY

Stále se rozrůstající komunita absolventů, a naše snaha udržet jejich informovanost i po skončení základního nebo pokročilého 
studijního programu, si vyžádala vznik nového komunikačního formátu. Jeho cílem je přinášet informace o nových trendech 
v oblasti prevence kriminality, nebo praktikách, zneužívaných k poškozování seniorů. Na 4 stránkách formátu A4, periodika 
„Absolventské listy“, najdou čtenáři také úvahy, praktické rady a doporučení, jak zvýšit standard svého bezpečí, informace 
o termínech a obsahu absolventských studijních programů, 
ale i zkušenosti samotných seniorů. Do zpravodaje rovněž 
přispívají i spolupracující občanská sdružení, která se na 
službách pro seniory podílí.

Najdete je 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 před-
prodeji vstupenek Turistického informačního centra města 
Brna na ulici Panenská 1. Je to stejné místo jako pro vyzve-
dávání místenek na Klubové večery. O každém novém čísle 
vás budeme informovat prostřednictvím systému „SMS 
operátor“.

13



JAKÉ BYlY UPlYnUlÉ leTní BRAnnĚ vZdĚlávACí semInáŘe

Rok 2008:

Poprvé jsme s našimi absolventy vyrazili na trasu dlouhou 
6 kilometrů, která vedla Mariánským údolím. Na stanovištích 
si účastníci ověřovali svoje znalosti a dovednosti v oblasti 
dopravní výchovy a první pomoci. Na koci pochodu je čekala 
střelba ze vzduchovky a ukázka z činnosti Cizinecké policie. 
Technické Muzeum Brno přistavilo plně funkční polní kuchy-
ni, ze které se podával „Strážníkův guláš“.

Rok 2009:
V tomto roce byla trasa pochodu náročnější a delší. Absolventi 
Senior akademie prošli 8 kilometrový úsek od přístaviště Brněn-
ské přehrady až na hrad Veveří. V areálu hradu je čekala nejen 
vzduchovková střelnice, ale i prezentační a informační stánek 
Sdružení obrany spotřebitelů a poradna k možnostem elektro-
nického zabezpečení bytů a domů. Odbornou tečku za progra-
mem udělal zástupce Státního památkového ústavu, který senio-
rům prezentoval problematiku ochrany, prodeje a nákupu staro-
žit ností. Samozřejmě, že nechyběl ani tradiční „Strážníkův 
guláš“.

Rok 2010:
Tentokrát jsme trasu pochodu naplánovali společně s našimi 
kolegy v Bílovicích nad Svitavou, kam účastníci pochodu 
vyrazili od Velké Klajdovky v Brně Líšni. Na cestě dlouhé 

6 kilometrů, která vedla Těsnohlídkovým údolím, se účastníci 
zastavili na několika stanovištích, kde si zopakovali, jak má 
vypadat výbava jízdního kola, jaké jsou základy první pomoci 
při krvácení a jaké jsou doporučené typy bezpečnostních štítů 
a cylindrických vložek. Těsně před koncem pochodu je čekala 
ukázka činnosti Poříční jednotky Městské policie Brno. V sa-
motných Bílovicích nad Svitavou pak u dobrého „Strážníkova 
guláše“ přivítal a pozdravil seniory i starosta obce.

Rok 2011:
Tento rok jsme se s naším seminářem vrátili na území města. 
Trasa vedla z Kohoutovic přes Oboru Holedná, Údolí Kohou-
tovického potoka a podél řeky Svratky do brněnských Pisárek. 
Měřila 7 kilometrů a v cíli, který byl v areálu Sportovního klu bu 
policie Kometa Brno, čekala na jeho účastníky stánková pre zen-
tace nestátních neziskových organizací. Rok 2011 byl rokem 
dobrovolnictví, a senioři se seznámili s možnostmi za pojit se do 
dobrovolnické služby. V rámci semináře se také dozvěděli 
i o novém projektu Městské policie Brno – „ÚZEMÁŘ“, který 
jim umožňuje zjistit, kdo je jejich strážníkem – územářem, který 
má na starosti ulici ve které bydlí, a jak to udělat, aby s ním 
mohli probrat problémy, které je trápí a případně se domluvit, 
jak jim může pomoci, nebo jak mohou být při jejich řešení nápo-
mocni oni sami. Ani na tomto semináři nechyběl „Strážníkův 
guláš“.
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Rok 2012:
Tento letní seminář byl pojat velice netradičně. Jeho ústředním 
tématem byla ochrana obyvatel při mimořádných událostech, 
živelných pohromách a technických haváriích. Start pochodu 
byl v areálu Kláštera kapucínů v centru města a trasa vedla 
přes zahrady kláštera, Denisovy sady a centrum města. 
Účastníci pochodu navštívili dva největší úkryty na ulici pod 
Špilberkem a Denisovými sady. V úkrytech se jim dostalo 
odborné prezentace specialistů Hasičského záchranného sboru 
JMK a 15. ženijní brigády Armády ČR o úkolech složek IZS 
a AČR při ochraně obyvatel. V zahradách kláštera navštívili 
stanoviště Masarykovy univerzity a Klubu svazu civilní ochra-
ny ČR, kde se seznámili s obsahem a významem evakuačního 
zavazadla. Poslední zastávkou na trase bylo Diecézní muzeum 
Biskupství brněnského, kde shlédli výstavu obrazů a plastik 
vyprávějících o životě Ježíše. V klášterní jídelně nakonec při-
šel všem vhod tradiční „Strážníkův guláš“. 

Rok 2013:
V tomto roce jsme trasu letního semináře naplánovali do krás-
ného prostředí přírodního parku „Baba“. Začátek pochodu byl 
situován do Městské části Ivanovice, odkud se účastníci vyda-
li po lesních cestách až do městské části Medlánky. Trasa byla 
dlouhá téměř 8 kilometrů a končila v areálu Policie ČR, Oddě-
lení služební hypologie. Policisté vysvětlili účastníkům, jaké 
úkoly jízdní jednotka plní, jaké výstrojní součástky využívají, 
a jak se na výkon služby s využitím služebních koní a psů při-
pravují. Ani tentokrát nechyběl tradiční „Strážníkův guláš“.

Rok 2014:
Účastníci letního semináře tentokrát nemuseli ujít svých 8 až 
10 kilometrů. Své služby jim nabídnul Dopravní podnik města 
Brna, který pro 200 seniorů a 20 jejich vnoučat přistavil 
4 autobusy. S těmi pak všichni absolvovali okružní jízdu a ex-
kurze po vozovnách dopravního podniku. Navštívili vozovnu 
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tramvají v Pisárkách, trolejbusů v Komíně a autobusů ve 
Slatině. Po hodinových exkurzích a rychlých přejezdech se 
nakonec všichni sešli v přístavišti Brněnské přehrady, kde 
nahlédli do zázemí flotily lodí dopravního podniku. Celá akce 
byla zakončena vylosováním výherců vědomostní soutěže 
o všem, co se senioři při exkurzích dozvěděli. Ani letos nemo-
hl samozřejmě chybět Strážníkův guláš, dobrá nálada a poho-
dová atmosféra. 

Rok 2015:
V tomto roce jsme trasu letního semináře naplánovali z brněn-
ské městské části Ořešín do obce Vranov u Brna. Měřila cel-
kem více jak 6 kilometrů a vedla přes obec Útěchov. Senioři na 
startu obdrželi „Testy na cesty“ a v průběhu pochodu společně 
hledali odpovědi na otázky o povinnostech a právech cyklistů, 
chodců a spolujezdců v silničním provozu. Cílem bylo 
Duchovní centrum Vranov, kde se všichni setkali, ověřili si 

správnost svých odpovědí a nakonec nechyběl ani „Strážníkův 
guláš“.

Rok 2016:
Na programu letošního semináře, jehož tématem tentokrát byly 
pohybové aktivity určené seniorům, spolupracovala s měst-
skou policií Fakultní nemocnice Brno. Pod vedením profesio-
nálních fyzioterapeutů rehabilitačního oddělení zde byla pro 
účastníky připravena stanoviště jógy, lekce správného prakti-
kování tzv. „severské chůze“ neboli Nordic Walkingu a měření 
tlaku spojené s radami o kvalitní životosprávě. Poté, co si 
účastníci rozdělení do skupinek prošli všemi aktivitami, vydá-
vali se postupně po vyznačené trase vedoucí nad řekou 
Svratkou. Po tříapůlkilometrové chůzi, zpestřené krásnými 
výhledy na město, dorazili na Rivéru, kde už je čekaly volno-
časové pohybové aktivity, odměna ve formě tradičního „stráž-
níkova guláše“ a kousek jablečného závinu. Při závěrečných 
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cvičeních účastníci vzájemně mezi sebou i se strážníky rozebí-
rali jednotlivé zážitky i zkušenosti a upevňovali vzájemné 
přátelské vazby.

Rok 2017:
Tentokrát museli účastníci Letního branně vzdělávacího semi-
náře zdolat poměrně náročnou trasu. Obtížnost nebyla dána 
pouze její délkou (9 km) a několika převýšeními, ale i vysoký-
mi teplotami, které v ten den panovaly. Startovalo se u Žebě-
tínského rybníka, odkud se šlo lesní cestou až na křižovatku se 
silnicí vedoucí k paddocku Automotodromu, kde byl cíl celé 
trasy. Zde byl pro všechny připraven nejen tradiční „Strážníkův 
guláš“, ale i program, jehož součástí byla exkurze do atraktiv-
ních prostor zákulisí závodů GRAND PRIX. Tu zpestřil zají-
mavý výklad pracovníků Automotodromu a také možnost 
vyfotit se na stupních vítězů, na nichž při každoroční Velké 
ceně silničních motocyklů stávají i světoznámí závodníci.

Rok 2018:
Po osmi letech jsme s našimi seniory opět vyrazili na Státní 
hrad Veveří. Letos byla rekordní účast a trasu dlouhou 9 kilo-
metrů absolvovalo 280 seniorů. Někteří si na cestu přibrali 
i svá vnoučata. Trasu úspěšně zvládla i naše absolventka, která 
v letošním roce oslavila 90. narozeniny. Na rizikovém úseku, 
přes úzkou skalní stezku nad hladinou přehradního jezera, 
pomáhali seniorům naši strážníci i asistenti prevence krimina-
lity. Po prohlídce hradu a dobrém obědě se všichni vydali 
na dobrodružnou plavbu dvěma loděmi Dopravního podniku 

města Brna. Cestou zažili pád muže přes palubu a dramatickou 
záchranu tonoucího v podání strážníků Poříční jednotky 
Městské policie  Brno.
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Rok 2019:
Náročná 13 kilometrová trasa vedla ze Slavkova u Brna 
až na Mohylu míru v obci Prace. Z vlakového nádraží 
ve Slavkově vedla cesta kolem památníku vrchního strážmistra 
Jaroslava Látala, příslušníka četnictva země Moravskoslezské, 
který zde v roce 1937 padl ve službě. Jeho příběh seniorům 
vyprávěli členové Klubu policejní historie Brno v dobových 
četnických uniformách. Odtud vedla cesta přes obec Křenovice 
až k pomníku Tří císařů v katastru obce Zbýšov. 

Tady na účastníky pochodu čekali zástupci rakouské a fran-
couzské armády v dobových uniformách. V jejich podání 
zaznělo mnoho zajímavých informací o průběhu bitvy a zazně-
ly i výstřely z historických zbraní. Pak už zbývalo pár kilome-
trů k Mohyle míru, kde byli připraveni pracovníci Muzea 
Brněnska, kteří nabídli nejen prohlídku památníku, ale i pro-
story pro dobrý oběd a tradiční Strážníkův guláš. 

Rok 2020:
Trasa dlouhá 7 km začala v Mariánském údolí a vedla přes 
Horákov a Podolí zpět do Brna. Procházku nám zpříjemnilo 
několik zastávek k odpočinku a pěkné vyhlídky. V polovině 
cesty přišla na řadu prohlídka Základny protiletadlového rake-
tového oddílu Horákov. Zde si všichni mohli prohlédnout 
bojové vozidlo pěchoty (BVP), zastřílet na vzduchovkové střel-
nici s věrnými kopiemi služebních zbraní, které používá 
Městská policie Brno a zhlédnout ukázku slaňování strážníků 
Pořádkové jednotky brněnských strážníků. Těsně před koncem 
cesty bylo poslední zastavení v klidném prostředí Zukalova 

rybníku. Tady seniory čekal tradiční „Strážníkův guláš“. Po 
obědě už zbýval pouze jeden kilometr cesty na konečnou 
zastávku autobusové linky 55.



diskuzní klubové odpoledne  7. 10. 2011:
Historicky prvním hostem klubového večera byla vrchní 
komisařka kpt. Mgr. Zdeňka Kyliánová, která pracuje na 
Krajském ředitelství Policie ČR v Jihomoravském kraji a zabý-
vá se kriminalitou páchanou právě na seniorech. Kromě zají-
mavého povídání o praktikách pachatelů a legendách, které 
používají pro podvedení svých obětí, zaznělo i mnoho dotazů 
a kvalifikovaných odpovědí o možnostech účinné prevence.

diskuzní klubové odpoledne  13. 1. 2012:
Vzácným a milým hostem klubu byla tentokrát ústavní soud
kyně paní JUDr. Dagmar Lastovecká. S návštěvníky klubu 
se podělila o své životní a pracovní zkušenosti, které získala 
nejen jako ústavní soudkyně, ale i jako bývalá senátorka a pri-
mátorka města Brna. Spontánně také zavzpomínala na svého 
otce, který byl prvním předsedou Ústavního soudu ČR po 
rozdělení Československa. V klubu jsme přivítali i folkovou 
kapelu, ve které hraje jeden z absolventů naší akademie.

diskuzní klubové odpoledne  13. 4. 2012:
Na tento večer se nám podařilo pro účast v klubu získat ředi-
tele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pana plk. 
Mgr. Roberta Šlachtu. Představil posluchačům svůj důležitý 
útvar, jeho strukturu a úkoly. Přiblížil problémy, které musí 
jeho detektivové překonávat při odhalování organizovaných 

skupin pachatelů té nejzávažnější kriminality. Zavzpomínal 
také na své začátky u policie, které se začaly psát v blízkých 
Pohořelicích u Brna, a v Brně samotném.

diskuzní klubové odpoledne  12. 8. 2012:
I tentokrát do klubu zavítal host z Prahy, který však má své 
kořeny v Jihomoravském kraji. Pozvání přijal pan plk. Ing. 
Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie Policejního pre
zídia České republiky. I on představil seniorům strukturu 
a úkoly služby, kterou řídí, problémy, které musí řešit dopravní 
policisté na silnicích, ale řeč byla i o úskalích vzniku právních 
předpisů upravujících silniční provoz. Pan ředitel zavzpomínal 
i na své začátky u policie a na své působení u dopravní policie 
v Jihomoravském kraji. Nakonec si po mnoha letech vyzkoušel 
zahrát na tahací harmoniku.

diskuzní klubové odpoledne  19. 10. 2012:
Blížící se vánoční svátky a snaha přivést do klubu hosta, který 
by návštěvníkům přinesl více duchovna a námětů k zamyšlení, 
nás přivedla na myšlenku pozvat kvardiána Kláštera kapu
cínů bratra Vojtěcha Drahomíra Dvouletého. V tomto pří-
padě bylo pozvání oboustranné, neboť bratr Vojtěch pozval 
seniory do Kláštera kapucínů a přátelské povídání se uskuteč-
nilo v kapitulní místnosti kláštera. Posluchači se dověděli 

JAKá BYlA UPlYnUlá dIsKUZní KlUBová odPoledne
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mnoho informací o historii řádu, o jeho současnosti a hodně 
o sobě prozradil i samotný bratr Vojtěch.

diskuzní klubové odpoledne  11. 1. 2013:
Naše pozvání tentokrát přijal pan genpor. JUDr. Jiří Kolář, 
emeritní policejní prezident Policie České republiky, který 
tento úřad zastával od roku 1998 až do roku 2005. Této 
významné funkci předcházelo jeho působení v pozici ředitele 
Městského ředitelství PČR v Brně a posléze i ředitele Krajského 
ředitelství PČR Jihomoravského kraje. S posluchači se podělil 
o své vzpomínky na začátky v hlídkové a později kriminální 
službě, kde se specializoval na hospodářskou kriminalitu. 
Zajímavým tématem byly i jeho zkušenosti z policejního pre-
zídia a diplomatické služby, kde ke konci své kariéry působil 
jako styčný policejní důstojník při českém velvyslanectví 
v Bratislavě. Zajímavou zkušeností pro seniory bylo i vystou-
pení studentů Filosofické fakulty MU Brno, kteří si připravili 
a vyzkoušeli interaktivní scénický formát vzdělávání.

diskuzní klubové odpoledne  12. 4. 2013:
V atmosféře Velikonočních svátků byl našim hostem Brněnský 
děkan, farář, Mons. P. ThLic. Václav Slouk, kanovník Krá
lov ské stoliční kapituly Svatého Petra a Pavla v Brně. 
Václav Slouk patří mezi osm kněží, jimž Svatý stolec udělil 
15. 9. 2010 čestný titul Kaplan Jeho Svatosti – monsignore, 
s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore. 
Pan děkan zavzpomínal na období svého mládí, kdy se rozho-
doval o tom, zda a proč si zvolit budoucnost v kněžské službě. 

Vyprávěl o své církevní kariéře, ale i o současné práci ve far-
nosti kostela Svatého Jakuba. Společně s posluchači se pokusil 
odpovědět na otázku kdo je vlastně člověk věřící. Zajímavým 
tématem byl i nově zvolený papež František. 

diskuzní klubové odpoledne  11. 10. 2013:
Generační spory, fungování systému práce s dětmi s porucha-
mi chování a samozřejmě i profesní kariéra, byly tématem 
diskuzního klubového večera, jehož hostem byl doktor Aleš 
Kočvara, etoped Dětského diagnostického ústavu v Brně. 
Kromě zajímavých informací o tom, jak se pracuje s dětmi, 
které potřebují pomoc odborníků, jaké jsou současné problémy 
dnešních dětí a jak se s nimi vyrovnávají, se posluchači dově-
děli i něco z osobního života hosta. O jeho sportovní kariéře 
českého basketbalisty, který hrál za Národní basketbalovou 
ligu v týmu BK Kondoři Liberec. Senioři nakonec shlédli krát-
kou modelovou situaci o tom, jak vést komunikaci s dětmi 
a mládeží, a společně s panem doktorem Kočvarou ji analyzo-
vali a hledali správná řešení. 

diskuzní klubové odpoledne  10. 1. 2014:
Hostem klubového večera byla PhDr. Dagmar Bartoníková, 
vrchní komisařka Odboru kriminalistické techniky 
a ex per tiz Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského 
kra je. Její specializací je ruční písmo a písmoznalectví. To je 
již přes sto let uznávaným soudně znaleckým oborem, jehož 
cílem je identifikace pisatele. A právě písmoznalectví a jeho 
využití v práci policie bylo tématem klubového večera. Paní 
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Bartoníková prozradila mnohé nejen ze svého oboru, ale také 
ze svého osobního i pracovního života. 

diskuzní klubové odpoledne  11. 4. 2014:
Hostem klubového večera byl tentokrát převor Konventu 
Hospitálského řádu Sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří 
v Brně a provinční delegát Českomoravské provincie toho
to řádu bratr František Martin Macek OH. Bratr Martin 
seniorům představil řád, vysvětlil jim jaké je jeho poslání 
a jaké aktivity řád v současnosti má nejen v našem městě, ale 
i v celé republice a ve světě vůbec. Celosvětově řád působí v 50 
zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 cen-
ter. Pomoc bratří řádu a tisíců dobrovolníků se neomezuje 
pouze na nemocné a nemocnice, ale i na pomoc pro mentálně 
postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro 
závislé na drogách. Zajímavé bylo i povídání o cestě, kterou 

bratr Martin ve svém civilním životě absolvoval, o tom, co jej 
k životu v řádu přivedlo.

diskuzní klubové odpoledne  8. 8. 2014:
Hostem klubového večera byl ředitel Vazební věznice a ústavu 
pro výkon zabezpečovací detence v Brně - Bohunicích plk. 
Mgr. Dušan Gáč. Absolventi Senior akademie se dověděli 
mnoho zajímavých informací nejen o profesním životě pana 
ředitele, jeho zkušenostech a postojích, ale zejména o trestním 
systému, jeho výkonu a fungování. Zmíněna byla i historie 
bohunické věznice, ale i vězeňství jako takového. Bouřlivou 
debatu přineslo téma prostředí a podmínek, které naše vězeň-
ství vytváří pro odsouzené. Pan ředitel Gáč trpělivě a profesi-
onálně vysvětloval, že trest nelze zaměňovat za pomstu, a že 
dočasná ztráta svobody nesmí lidem znemožnit návrat do 
běžného života za zdmi věznice.
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diskuzní klubové odpoledne  10. 10. 2014:
Mezi absolventy Senior akademie tentokrát zavítal nositel 
osvědčení Válečného veterána, praporčík Robert Mareš, 
instruktor Krajské speciální pořádkové jednotky MŘ 
Policie ČR Brno. Jako policista se účastnil několika zahranič-
ních misí v Jordánsku (r. 2006 Ammán), Libérii (r. 2008-2010 
Monrovie) a Afganistánu (r. 2012-2013 Kábul). Byl účastní-
kem Evropského policejního výměnného programu CEPOL 
a účastníkem mírových operací nebo diplomatických misí 
OSN, EU a dalších organizací. V průběhu večera se mluvilo 
nejen o úkolech policejních instruktorů na zahraničních 
misích, ale hodně nových informací zaznělo i o obyčejných 
lidech vyznávajících islám, kteří v těchto zemích žijí své oby-
čejné každodenní životy.

diskuzní klubové odpoledne  9. 1. 2015:
Hosty Klubového večera byli, asistent Katedry filozofie – 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, PhDr. 
Marek Picha, Ph.D., a tiskový mluvčí Městské policie Brno 
Bc. Jakub Ghanem. Absolventům naší akademie přiblížili 
nejen svůj osobní a profesní život, ale zejména svůj básnický 
počin v podobě básnické sbírky „Hořící pařez“. Ta vychází 
z tiskových svodek událostí Městské policie Brno, jejichž auto-
rem je z části právě Jakub Ghanem. Na jeho netradičně psané 
texty navázal pan doktor Picha, který využil autentických vět 
a souvětí, a z nich vytvořil originální básnické dílo. Krátké, ale 
vtipné, a k zamyšlení provokující básničky nejenže čtenáře 
pobaví, ale rovněž jej přimějí k zamyšlení. V závěru večera 

dostali senioři dárek v podobě výtisku této originální básnické 
sbírky a jako bonus i možnost získat autogram obou autorů.

diskuzní klubové odpoledne  10. 4. 2015:
Hostem klubového večera byl zástupce vedoucího 3. odděle
ní obecné kriminality MŘ Policie ČR Brno npor. Bc. 
Ladislav Houba, který absolventům, nejenže prozradil něco 
ze svého osobního života, ale vysvětlil i úkoly svého oddělení, 
které se zabývá drogovou problematikou, extrémismem 
a vyšetřováním dopravních nehod se smrtelnými následky. 
V průběhu večera zazněly zajímavé informace o práci policie 
v daných oblastech. Nepochybně také „padly“ některé mýty 
a polopravdy, které mezi laickou veřejností kolují. Hodně se 
diskutovalo o argumentech pro i proti legalizaci tzv. lehkých 
drog.

diskuzní klubové odpoledne  7. 8. 2015:
Hostem klubového večera byla generální ředitelka organiza
ce Rozkoš bez rizika z.s. paní PhDr. Hana Malinová, CSc. 
Posláním tohoto spolku je především zmenšit rizika postihují-
cí zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných 
národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytují-
cích placené sexuální služby, dále ostatních osob působících 
v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, 
a to nejen rizikovým sexuálním chováním. S paní generální 
ředitelkou jsme si povídali nejen o jejím profesním a osobním 
životě, ale zejména o problematice násilí na ženách v sexbyz-

22



nysu, intimní asistenci pro lidi s handicapem, nebo vývoji HIV 
pozitivity a snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí.

diskuzní klubové odpoledne  15. 11. 2015:
Hostem klubového večera byl tentokrát sám hostitel, který 
tímto absolventským programem provázel seniory od samého 
počátku. Tedy od roku 2011. Organizátoři využili blížícího se 
kulatého jubilea SENIOR AKADEMIE, která bude v roce 
2016 slavit 10 výročí svého založení, a na otázky nechali 
odpovídat jejího zakladatele, strážníka Preventivně informač-
ního oddělení Městské policie Brno, pana Luboslava Fialu. 
Ten se s posluchači podělil o vzpomínky na své začátky 
u brněnské městské policie a svém profesním vývoji. Hodně se 
mluvilo o formování postojů a názorů na život ve městě, vidě-
ný optikou hlídkového strážníka. Zavzpomínalo se i na 
významné události a případy, které jeho kariéru provázely.

diskuzní klubové odpoledne  15. 1. 2016:
Pozvání na klubový večer tentokrát přijala náměstkyně kraj
ského státního zástupce paní Mgr. Jarmila Šteflová. 
O ne leh ké a dlouhé cestě na významnou a odpovědnou funkci 
v rámci Krajského státního zastupitelství mluvila paní náměst-
kyně poutavě a se zaujetím. Zmínila nejen své profesní začát-
ky, ale i dobu studií a něco málo i ze svého rodinného života. 
Zazněly i vzpomínky na některé starší, ale závažné případy 
z praxe. Hodně se mluvilo o tom, jaké úkoly státní zástupci 
plní, v jakém jsou vztahu k policii, soudům, ale i odborné či 
laické veřejnosti. Zajímavé bylo povídání o nelehkých vnitř-

ních rozhodnutích a obtížném zvládnutí práva, emocí a pocitů. 
O tom, jak moc rozdílně lidé vnímají spravedlnost a jak se 
s tím vyrovnat.

diskuzní klubové odpoledne  7. 4. 2016:
Hostem klubového večera byl tentokrát tajemník Magistrátu 
města Brna a předseda Městské rady pro prevenci krimi
nality pan ing. Pavel Loutocký. Již tradičně zazněla vzpo-
mínka na dětství, studia a začátky pracovní kariéry. Krátce 
pak pan tajemník představil i svoji rodinu a profesní růst 
v různých pozicích samosprávy. Velice srozumitelně vysvětlil 
úkoly, povinnosti a odpovědnost tajemníka, jeho kompetence 
ve vztahu k městským částem a krajskému úřadu. Pan tajem-
ník zavzpomínal i na některé významné společenské, politické 
a kulturní události, kterých byl aktivním účastníkem. Při po-
mněl i některé významné osobnosti, se kterými se v rámci 
svých pracovních povinností setkal.

diskuzní klubové odpoledne  15. 7. 2016:
Netrpělivě očekávaným hostem klubového večera byl čerstvě 
emeritní ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu plukovník Robert Šlachta. Jeho odchod od Policie 
ČR byl provázen mnoha emocemi, tiskovými konferencemi 
a prohlášeními nejen ze strany policejního prezidia, ale i před-
stavitelů vlády, parlamentu a senátu. Senioři se hodně zajíma-
li o práci ÚOOZ, připravovanou reformu Policie ČR a v nepo-
slední řadě i osobní a profesní život plukovníka Šlachty. 
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Jeho bezprostřední, ale věcné, srozumitelné a poutavé 
odpovědi sklízely velký ohlas, potlesk a sympatie. Od seniorů 
si vyslechnul slova uznání, obdivu a poděkování za svůj 
nekompromisní a důsledný přístup k vyšetřování té nejzávaž-
nější kriminality. Jeho prostřednictvím se od absolventů 
SENIOR AKADEMIE dostalo velkého poděkování a uznání 
i všem příslušníkům ÚOOZ. 

Závěr klubového včera patřil osobním setkáním seniorů 
s plukovníkem Šlachtou. Desítky podaných rukou a společ-
ných fotografií byly velkým zážitkem pro seniory, ale i vyjád-
řením podpory odcházejícímu řediteli ÚOOZ.

diskuzní klubové odpoledne  14. 10. 2016:
I tentokrát se nám podařilo získat zajímavého a vzácného 
hosta. Mezi absolventy SENIOR AKADEMIE přišel ředitel 
Městské policie Brno a s největší pravděpodobností také 
budoucí hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. 
Bohumil Šimek. Právě skončené volby do krajských zastupi-
telstev jej katapultovaly do významné politické funkce v našem 
kraji. S návštěvníky klubového večera se pan Šimek podělil 
nejen o svůj osobní a karierní život u policie, ale hodně se 
mluvilo i o právě skončených volbách, úkolech, které jej 
v nové funkci čekají a jeho přístupu k potřebám obyvatel 
Jihomoravského kraje. Velkým tématem byla i bezpečnostní 
a pořádková situace před brněnským Hlavním nádražím, které 
nemá tu nejlepší pověst. Pan ředitel otevřeně promluvil 
o všech problémech, které s tím souvisí a nastínil další chysta-
ná opatření.

diskuzní klubové odpoledne  13. 1. 2017:
První klubový večer v roce 2017 jsme věnovali povídání 
s novinářem, který se v médiích věnuje zejména kriminalitě. 
Hostem večera byl výrazný a nepřehlédnutelný reportér 
KRIMI ZPRÁV Televize Prima pan Michal Janotka. 
Miliony diváků jej téměř denně vídají na svých obrazovkách, 
kde společně se svými kolegy točí reportáže o aktuálních kri-
minálních případech, soudních procesech i pátracích akcích. 
Michal Janotka prozradil návštěvníkům večera něco ze svého 
osobního i profesního života. Popsal, jak probíhá všední den 
reportéra. Jak vznikají reportáže a jaké problémy musí natáče-
cí štáby řešit. Hodně se mluvilo i o úloze médií v pocitu vní-
mání bezpečí veřejností. Jak dalece informace škodí nebo 
prospívají životu běžného občana, a jak by každý člověk měl 
umět s informacemi nakládat. 

diskuzní klubové odpoledne  7. 4. 2017:
Na dubnový klubový večer přišel mezi naše absolventy český 
herec, dabér a rozhlasový moderátor pan Zdenek Junák. 
Od roku 1992 je členem Městského divadla Brno, ale divákům 
je známý zejména ze seriálu Četnické humoresky. Pan Junák 
prozradil mnohé ze svého mládí, a okolnostech, které ho 
zavedly právě k divadlu a herectví vůbec. Hodně se mluvilo 
o jeho středoškolských plánech věnovat se právu a práci 
v advokacii, nebo u policie. Probrali jsme také jeho dobré 
i špatné zkušenosti s policií a zkoušeli najít způsob, jak takové 
situace zvládnout bez pocitu křivdy v dobré náladě. Té jsme si 
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při našem povídání užili oprav du dost a o ve se lé historky, 
vzpomínky a vtipy neby la nouze.

diskuzní klubové odpoledne  28. 7. 2017
Hosty Klubového společenského večera s názvem „POD 
HVĚZDAMI RIVIÉRY“ tentokrát byli sami absolventi 
Senior akademie. K poslechu i tanci jim hrála skupina NOVÍ 
KAS KADÉŘI a celý večer byl ve znamení poučné i zábavné 
soutěže. V ní mohli senioři zúročit vědomosti získané během 
studia SENIOR AKADEMIE, ale i svůj důvtip a smysl pro 
humor. Počasí nám přálo, a tak společenský večer probíhal 
pod širým nebem a hvězdami Riviéry. Téměř 250 seniorů 
a hosté z řad lektorů si užívali pohodovou atmosféru v krás-
ném prostředí Pisáreckého údolí, v těsné blízkosti poklidné 
řeky Svratky. Malé občerstvení zajistila nejen Menza Masary-
kovy univerzity, ale i sami senioři, kteří přinesli k ochutnání 
vlastní kulinářská překvapení.

diskuzní klubové odpoledne  1. 12. 2017
Letošní rok jsme uzavřeli hostem, kterého naši absolventi 
často vídají na televizních obrazovkách. Pozvání přijal redak-
tor, moderátor, spisovatel a pedagog PhDr. Václav Moravec. 
Jeho publicistické pořady a televizní debaty na programech 
České televize sledují miliony diváků. Pro absolventy SENIOR 
AKADEMIE pan Moravec poodhalil hodně ze svého dětství 
i studentských let. Povídali jsme si o rodině, zálibách i jeho 
cestě k současné novinářské profesi. Na řadu přišlo i téma jeho 
disertační práce s názvem: „Percepce sekundární viktimizace 

publikem v medializovaných případech týrání dětí.“ Nakonec 
jsme se nemohli vyhnout ani současné povolební situaci na 
politické scéně. Hodně otázek jsme nestihli a tak máme slíbe-
no, že se k nám Václav Moravec ještě vrátí.

diskuzní klubové odpoledne  2. 2. 2018 
Po mediálním roce, kdy do klubu zavítali herci a novináři, 
jsme se v lednu opět vrátili do světa profesí vztahujících se 
k oblasti práva. Hostem byl tentokrát policejní rada Generální 
inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pplk. JUDr. Ivo Mitá
ček. Kromě poutavého vzpomínání na své dětství, které prožil 
na Slovácku, jsme se hodně dozvěděli o rodině, koníčcích 
a pestrém kariérním životě. Jeho práce u policie, hasičů i ta 
současná u Generální inspekce bezpečnostních sborů, pro něj 
byla vždy srdeční záležitostí a dokázal se jí věnovat s plným 
nasazením. Zajímavé bylo i povídání o některých mediálně 
známých případech, které příslušníci GIBS vyšetřovali. Za svě-
cený pohled na problematiku kriminality policistů, celníků či 
dozorců, a příčiny, které za ní stojí, byl pro všechny důvodem 
k zamyšlení.

diskuzní klubové odpoledne  23. 5. 2018: 
Jak jsme slíbili, tak na první letošní klubový večer navazujeme 
hostem z právního prostředí. Naše pozvání tentokrát přijal 
předseda Ústavního soudu ČR pan JUDr. Pavel Rychetský. 
Jeho vyprávění začalo v dětství, které prožil v právnické rodi-
ně. Vzpomínky se dotkly i studií na právnické fakultě v Praze 
a práce u městského soudu i SBD Pokrok. Pan předseda 
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zavzpomínal také na dramatické okamžiky v disentu, podpis 
Charty 77, ale i na překotné období po roce 1989. Postupně 
jsme probrali jeho práci ve vládách, kterými prošel i v Senátu 
ČR. Hodně prostoru jsme věnovali významu Ústavního soudu 
v systému soudnictví. Zajímavé bylo povídání o teorii i praxi 
při udělování milostí prezidenta republiky, nebo vyhlašování 
amnestie či referenda. Večer s panem předsedou jsme zakonči-
li jeho myšlenkou, že: „Spravedlnost je něco, o co musíme 
usilovat, i když víme, že v žádné absolutní krystalické podobě 
ji nemůžeme dosáhnout“.

diskuzní klubové odpoledne  27. 7. 2018:
Hosty 2. Klubového společenského večera s názvem „POD 
HVĚZDAMI RIVIÉRY“ byli opět sami absolventi Senior aka-
demie. K poslechu i tanci jim hráli manželé Rapáčovi z ka pely 
ŠOHAJI. Vzácným hostem byla i paní Burianová z taneční 
školy STARLET. Ta se postarala o předtančení a nácvik taneč-
ních kroků „Makareny“. Počasí nám tentokrát moc nepřálo 
a prudký déšť nás všechny přinutil k posezení a popovídání 
v sále. Dvě stovky seniorů a hostů z řad lektorů si tance a let-
ního večera moc neužili, ale i tak si všichni užívali pohodovou 
atmosféru. Malé občerstvení opět zajistila nejen MENZA 
Masarykovy univerzity, ale i sami senioři, kteří přinesli svá 
vlastní kulinářská překvapení k ochutnání.

diskuzní klubové odpoledne  29. 3. 2019: 
Už dříve jsme avizovali, že letošní rok se při výběru hostů 
zaměříme na náš duchovní život. Brněnská diecéze je nedílnou 
a důležitou součástí našeho života a proto se po čtyři večery 
budeme setkávat s lidmi, kteří ji reprezentují. Naším prvním 
letošním hostem byl odstupující generální vikář brněnské 
diecéze a děkan královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek. Otec Jiří se s posluchači podělil 
o vzpomínky na své dětství a studentská léta. Poutavé bylo 
jeho vyprávění o obtížných začátcích kněžské kariéry, která 
probíhala v nelehké době. Setkání s lidmi ve farnostech, který-
mi prošel, pro něj byla nevyčerpatelným zdrojem poznání 
a zkušeností. Probrali jsme i ryze současná témata registrova-
ného partnerství nebo uvedení kontroverzní divadelní hry 
NAŠE NÁSILÍ VAŠE NÁSILÍ chorvatského režiséra Olivera 
Frljiče, která v našem městě, ale i médiích vyvolala bouřlivou 
reakci. Povídání jsme ukončili citátem z poslední knihy otce 
Jiřího: „Pokud se vám při vyslovení jména města vybaví tvář 
nějakého člověka, kterého znáte, s kterým jste něco hlubšího 
prožili, jako byste tam měli kousek domova“.

diskuzní klubové odpoledne  28. 6. 2019: 
I v tomto odpoledni jsme se věnovali povídání s osobností 
z duchovního prostředí. Našim vzácným hostem byl Mons. 
Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. Pomocný brněnský biskup 
– Titulární biskup Litomyšlský – Sídelní kanovník králov
ské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, Generální vikář 
brněnské diecéze. Již tradičně jsme probrali dětství i student-
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ská léta našeho hosta a jeho cestu od studenta Vysokého učení 
technického a oboru teorie elektromagnetického pole, ze které-
ho získal doktorát, až do současné významné duchovní pozice 
na Brněnském biskupství. Otec Pavel zavzpomínal na své pů-
sobení v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Sta-
rovičkách a ve Starovicích. Nevynechali jsme ani jeho vzpo-
mínky na Biskupské gymnázium v Brně, kde byl spirituálem 
a v neposlední řadě i jeho jmenování farářem ve farnosti 
u katedrály sv. Petra a Pavla. Řeč přišla i na povinnosti, které 
plynou z jeho současného postavení pomocného biskupa. Pří-
jemné povídání a zajímavá témata ze života jsme probrali 
i v rámci příspěvků otce Pavla na blogy. Otázky a odpovědi se 
točily kolem papeže Františka a jeho otevřeného přístupu 
k víře i věřícím, o změnách v tradiční modlitbě „Otče náš“, 
o tom, jak to otec Pavel vidí s ateismem v naší zemi, a mnoho 
dalších postřehů ze života. Na závěr jsme představili i jeho 
knižní tvorbu. 

diskuzní klubové odpoledne  11. 10. 2019
Naše pozvání tentokrát přijal Mons. Mgr. Karel Orlita, 
JU.D. – Soudní vikář Diecézního církevního soudu, 
1. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, 
vedoucí Diecézního církevního soudu, prezident Akademie 
kanonického práva a nositel řady dalších pověření a funk
cí. Otec Karel zavzpomínal na své dětství, krátkou kariéru 
strojního mechanika v podniku TOS Kuřim, ale i na studium 
teologického konviktu v Litoměřicích, přes olomoucký kněž-
ský seminář až po studium Kanonického práva na Papežské 

lateránské univerzitě, kde získal licenciát Kanonického práva. 
Zmínil také období jáhenské služby ve Znojmě a období 
v Křižanově, kde působil jako farní vikář. Otec Karel přiblížil 
posluchačům postavení církevních soudů, jejich působení 
a pravomoci a padlo také několik otázek a odpovědí např. na 
církevní rozvody. Příjemným pohlazením po duši byla recitace 
několika básní ze sbírky „Nevidívaný pohled“, jejímž autorem 
je právě otec Karel.

diskuzní klubové odpoledne  22. 11. 2019
Hostem posledního klubového odpoledne v roce 2019 byl 
vedoucí střediska pro liturgickou hudbu v brněnské diecézi, 
varhaník v kostele sv. Jakuba, dirigent, hudební skladatel, 
chrámový zpěvák a organolog Ondřej Múčka. Blížící se 
advent a obor, ve kterém náš klubový host působí, si vyžádaly 
i odpovídající prostředí. V nezvykle velkém počtu, bezmála 
250 absolventů, jsme se sešli v nádherné atmosféře kostela 
sv. Jakuba. Hned na začátku zazněly mohutné a dech beroucí 
varhany, které zahájily krátké povídání o životě Ondřeje 
Múčky. Mnoho nového se posluchači dozvěděli i o práci 
vedoucího střediska pro liturgickou hudbu a v neposlední řadě 
i o tom, čím se vlastně zabývá organolog. Ve druhé polovině 
odpoledne se kostelem rozezněly komentované ukázky var-
hanní hudby, ale i zpěvu našeho hostitele.

n
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18.9.2019

Exkurze
Lodní 

doprava

DPmB

16.10.2019

Exkurze
Trolejbusy 

Komín

DPmB

13.11.2019

Exkurze
Energetický 
dispečink

DPmB

15.1.2020

Exkurze
Tramvaje 
Pisárky

DPmB

1.11.2019

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 1

8.11.2019

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 2

15.11.2020

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 3

22.11.2020

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 4

29.11.2020

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 5

16.9.2019

Přednáška
Majetková 
kriminalita

23.9.2019

Přednáška
Majetková 
kriminalita

30.9.2019

Přednáška
Práva obětí 
trestných 

činů

7.10.2019

Přednáška
Domácí  
násilí 

(prevence)

14.10.2019

Přednáška
BESIP 
JmK

21.10.2019

Přednáška
Násilná  

kriminalita, 
nutná obrana

4.11.2019

Přednáška
Psychologie 

oběti

11.11.2019

Přednáška
Psychologie 

oběti

9.12.2019

Přednáška
Psychologie 

vztahů

16.12.2019

Přednáška
Psychologie 

vztahů

20.1.2020

Přednáška
Důchodový 

systém

27.1.2020

Přednáška
Jak funguje 

sociální  
systém

6.1.2020

Přednáška
Teleko

munikace  
v kostce

13.1.2020

Přednáška
Teleko

munikace  
v kostce

3.2.2020

Přednáška
Jak funguje 

sociální  
systém

2.12.2019

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

18.11.2019

Přednáška
Bezpečně 

na železnici

25.11.2019

Přednáška
Práva klientů 
v domovech

8.10.2019

Kurz
První  

pomoci

Skupina 1

10.10.2019

Kurz
První 

pomoci

Skupina 2

31.10.2019

Kurz
První pomoci 

Skupina 5

23.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 3/2

28.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 4/1

30.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 4/2

21.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 3/1

16.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 2/2

7.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 1/1

9.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 1/2

14.1.2020

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 2/1

24.10.2019

Kurz
První  

pomoci

Skupina 4

30.10.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

23.10.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

20.11.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

11.12.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

8.1.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

22.1.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

29.1.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

27.11.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

4.12.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

6.11.2019

Cvičení
Kondiční 
cvičení

22.10.2019

Kurz
První  

pomoci

Skupina 3

ZáKlAdní PRoGRAm – 2021/2022
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R o Z v R H  v ý U K Y  XvI. RoČníK

Legenda:

24.2.2020

Přednáška
Prevence 
požárů

Pondělí

Přednášky
9:0012:00 h.

Bauerova 7

23.3.2020

Přednáška
Jak na  

sousedské 
spory

9.3.2020

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

   

Ukončení 
prvního 

semestru

   

Posluchači Základního programu  
pokračují bez dalšího přihlášení  
do POKROČILÉHO PROGRAMU

10.2.2020

Přednáška
Prevence 
požárů

17.2.2020

Přednáška
Drogová  

kriminalita

16.3.2020

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

2.3.2020

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

26.2.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

18.3.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

4.3.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

5.2.2020

Cvičení
Kondiční 
cvičení

Út + Čt

Kurzy
14:0016:00 h.

Kyber
bezpečnost

Út + Čt

Kurzy
16:0018:00 h. 

Milady 
Horákové 18 
Bauerova 7

Út + Čt

Kurzy
16:0018:00 h.

První pomoc

Bauerova 7

Poznávací exkurze DPmB • 15:30 - 17:00
18. 9. 2019 Lodní doprava

Ing.  
Jiří Valníček

16. 10. 2019 Komín trolejbusy
13. 11. 2019 Energetický dispečink
15. 1. 2020 Pisárky tramvaje
12. 2. 2020 Slatina autobusy
11. 3. 2020 Pisárky - Jízdní automaty

11.2.2020

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 1

18.2.2020

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 3

20.2.2020

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 4

13.2.2020

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 2

25.2.2020

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 5

11.3.2020

Exkurze
Jízdenky 
Pisárky

DPmB

datum

Exkurze
15:0016:30 h. 

 
DPmB

datum

Exkurze
10:0018:00 h. 

 
dle rozpisu

datum

Cvičení
15:0016:00 h. 

12.2.2020

Exkurze
Autobusy 

Slatina

DPmB

X.19 / I.20 / IV.20 / VII.20 / X.20

Diskuzní klubové večery
16:00  19:00 hod. 

Bauerova č. 7
Místenky k dispozici měsíc předem  

v Turistickém informačním centru, Panenská 1

čtvrtletně

Absolventské listy
listopad 2019 / únor 2020 
květen 2020 / srpen 2020 

listopad 2020

4.2.2020

Kurz
Kybernetická 
bezpečnost

Skupina 1

6.2.2020

Kurz
Kybernetická 
bezpečnost

Skupina 2
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PoKRoČIlý PRoGRAm – 2021/2022
16.9.2019

Přednáška
Brno a jeho 

podzemí

23.9.2019

Přednáška
Přestupkové 
řízení/komise

30.9.2019

Přednáška
Probační 

a mediační 
služba ČR

7.10.2019

Přednáška
Dědické  
právo

23.10.2019

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

6.11.2019

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

4.12.2019

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

20.11.2019

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

21.1.2020

Exkurze
Kolektory 

11:00  13:00

Skupina 3+4

28.1.2020

Exkurze
ČNB 

9:00  13:00

Skupina 1+2

30.1.2020

Exkurze
ČNB 

9:00  13:00

Skupina 3+4

16.3.2020

Přednáška
Dopravní 
podnik 
(úkoly  

a služby)

25.11.2019

Přednáška
Domácí násilí 
(postup PČR)

20.1.2020

Přednáška
Technické  

sítě  
(úkoly)

4.11.2019

Přednáška
Stárnutí 

a psychika  
člověka

11.11.2019

Přednáška
Dopravní 
nehody

16.12.2019

Přednáška
Popis osob, 
věcí – PČR

29.11.2019

Exkurze
Justiční palác 
14:30  16:00

Skupina 4

22.11.2019

Exkurze
Justiční palác 
13:00  14:30

Skupina 1

9.12.2019

Přednáška
Popis osob, 
věcí – PČR

13.1.2020

Přednáška
Od podezření 
k obžalobě

21.1.2020

Exkurze
Kolektory 
9:00  11:00

Skupina 1+2

26.2.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

23.3.2020

Přednáška
Exekuce 
v praxi

24.1.2020

Přednáška
Úkoly  

strážníků  
MP 

3.2.2020

Přednáška
Finanční  

gramotnost

ČNB 

10.2.2020

Přednáška
Zdravotní 
záchranná 

služba

17.2.2020

Přednáška
Zdravotní 
záchranná 

služba

2.3.2020

Přednáška
Úkoly České 

obchodní 
inspekce 

9.3.2020

Přednáška
Brněnské 

komunikace 
(úkoly)

18.11.2019

Přednáška
Úkoly  

Celní správy 
ČR

29.11.2019

Exkurze
Justiční palác 
13:00  14:30

Skupina 3

6.1.2020

Přednáška
Popis osob 

a věcí –  
psychologie

27.1.2020

Přednáška
Finanční  

gramotnost

ČNB

18.3.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

25.3.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

21.10.2019

Přednáška
Dopravní 
nehody

14.10.2019

Přednáška
Úkoly PČR, 
SZ a soudu

2.12.2019

Přednáška
Domácí násilí 
(postup PČR)

8.1.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

5.2.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

22.11.2019

Exkurze
Justiční palác 
14:30  16:00

Skupina 2

22.1.2020

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

10.3.2020

Exkurze
Dispečink BK 
10.00  12:00

Skupina 1

10.3.2020

Exkurze
Dispečink BK 
11.00  13:00

Skupina 2

12.3.2020

Exkurze
Dispečink BK 
10.00  12:00

Skupina 3

12.3.2020

Exkurze
Dispečink BK 
11.00  13:00

Skupina 4

18.3.2020

Exkurze
Dispečink DP 
10.00  11:00

Skupina 1

18.3.2020

Exkurze
Dispečink DP 
11.00  12:00

Skupina 2

duben 2020   

Slavnostní 
vyřazení 

absolventů
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X.19 / I.20 / IV.20 / VIII.20 / X.20

Diskuzní klubové večery
16:00  19:00 hod. 

Bauerova č. 7
Místenky k dispozici měsíc předem  

v Turistickém informačním centru, Panenská 1

čtvrtletně

Absolventské listy
listopad 2019 / únor 2020 
květen 2020 / srpen 2020 

listopad 2020

Legenda: Pondělí

Přednášky
13:0016:00 h.

Bauerova 7

Út + Čt

Exkurze
9:0018:00 h.

dle zaměření 
exkurze

Datum

Cvičení
12:4513:45 h.

31



•	 V	 roce	 2011	 získává	 Senior	 akademie	 cenu	 Krajů,	 měst	 a	 obcí	
udělenou Ministerstvem vnitra ČR za nejlepší projekt prevence 
kriminality páchané na seniorech.

•	 V	roce	2012	zařadil	Socio	lo	gický	ústav	Akademie	věd	ČR	„Senior	
akademii“ do mezinárodního projektu HELPS (Housing and Care 
So lutions for Elderly and Vulne rable People in Central European 
Cities), kterého se účastní part neři z 8 středoevropských zemí 
a město Brno je asociovaným partnerem projektu.

•	 V	 roce	 2013	 byla	 „Senior	 akademie“	 vybrána	 Minister	stvem	
práce a sociálních věcí pro pre zentaci v publikaci dobré pra xe 
v rámci bulletinu OSN, jež má být zaměřen na prevenci zneužívá-
ní seniorů.

•	 V	 roce	 2016	 získala	 Městská	 policie	 Brno	 se	 svým	 projektem	
Senior akademie prestižní ocenění pro nejlepší projekt prevence 
kriminality v Evropě. Cena ECPA (European Crime Prevention 
Award), která se uděluje od roku 2005, zamířila do Česka poprvé. 
Strážníci uspěli v konkurenci dvaceti projektů z různých koutů 
Evropy

•	 V	roce	2018	vydala	Evropská	síť	prevence	kriminality	(EUCPN)		
dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti 
prevence kriminality páchané na seniorech. Tzv. evropský tool-
box (soubor nástrojů) obsahuje také informace o Senior akademii, 
která se v roce 2016 stala vítězem Evropské ceny prevence krimi-
nality. Dokumenty, které EUCPN vypracovává ve spolupráci se 
členskými státy se v minulosti věnovaly například prevenci 
kapesních krádeží či bezpečnosti na internetu.

Kdo sI nás všImnUl
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