
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 dokážeme 
trpělivě naslouchat, ale i sdělit své vlastní myšlenky, 
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 mohut-
nět. 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

DISKUSNÍ
KLUBOVÉ
VEČERY

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 Městská policie 
Brno Luboslav Fiala

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

PhDr. Marta 
Pšikalová

Bezpečně v silničním 
provozu 3 h BESIP JMK Ing. Pavel  

Čížek

Poštovní služby 3 h Český telekomu-
nikační úřad

Mgr. Tomáš 
Ondrejka

Telekomunikace  
v kostce 3 h Český telekomu-

nikační 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 Domov pro  

seniory Holásecká
Mgr. Miroslava 
Mužíková, MBA

Práva spotřebitelů 
a pacientů 9 h Sdružení obrany 

spotřebitele
Gerta  

Mazalová

Psychologie vztahů 6 h Lektorka PhDr. Soňa 
Svobodová, MBA

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

3 h

3 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. Miroslav 
Holub

Trénink paměti 3 h OSVČ Mgr. Monika 
Čermáková

Kondiční cvičení 15 h MUNI Brno Mgr. Pavlína 
Vaculíková, Ph.D.

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
Výcviková střelnice MP,  

stanice HZS JMK,  
Operační středisko MP

vYUČovACí PŘedmĚTY senIoR AKAdemIe – 2022/2023
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 – 2022/2023  
PoKRoČIlý PRoGRAm

PŘEDMĚT hod. INSTITUCE LEKTOR

Brno a jeho podzemí 3 h Odborník na 
brněnské podzemí

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. Ivana 
Kabátová

Dědické právo 3 h Notářská kancelář
Voříšek • Pernicová • Bernard

Mgr. Petr 
Bernard

Na místě dopravní nehody 6 h Krajské ředitelství  
policie JMK

Mgr. Bohumil 
Dvořák

Stárnutí a psychika  
člověka 3 h Práh jižní Morava Mgr. Jiří Šupa 

Ph.D.

Exekuce v praxi 3 h Exekutorská 
komora ČR Brno

Mgr. Andrea 
Šulcová

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

Domácí násilí –  
postup policie ČR 6 h lektorka Mgr. Alena 

Skoumalová
Popis osob, věcí, místa  

a událostí 6 h lektorka PhDr. Soňa 
Svobodová,MBA

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
Bc. Sylva 

Nováková, DiS.
Bc. Jiří Mazálek 

DiS.
Mgr. Bc. Vladimír 

Jarušek, MBA

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

Zdravotní cvičení 10 h OSVČ Mgr. Monika 
Čermáková

Exkurze

Justiční areál,  
Záchranná služba JMK,  

Kolektory TS,  
Dohledové centrum BK a MPB, 

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. 

11
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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
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2008  •  Mariánské údolí

2010  •  Těsnohlídkovo údolí

2009  •  Hrad Veveří

2011  •  Kohoutovice, Holedná, Pisárky
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2012  •  Kryty civilní obrany 2013  •  Park Baba, Medlánky

2014  •  Dopravní podnik města Brna 2015  •  Ořešín, Vranov
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2016  •  Svratka, FN Brno

2018  •  Hrad Veveří, parník

2017  •  Žebětín, Automotodrom

2019  •  Mohyla míru
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2020  •  Horákov, Protiletadlová raketová základna

2021  •  Telnice, letiště Tuřany



 7.10.2011 – kpt. Mgr. Zdeňka Kyliánová, vrchní komisařka, PČR                    

 13.1.2012 – JUDr. Dagmar Lastovecká, ústavní soudkyně, 
bývalá senátorka a primátorka MMB

 13.4.2012 – plk. Mgr. Robert Šlachta, ředitel, ÚOOZ

 12.8.2012 – plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel, Služba dopravní policie, 
Policejní prezidium ČR 

 19.10.2012 – bratr Vojtěch Drahomír Dvouletý, kvardián,  
Klášter Kapucínů

 11.1.2013 – genpor. JUDr. Jiří Kolář, emeritní prezident PČR

 12.4.2013 – Mons. P. Thlic. Václav Slouk, děkan, farář,  
kanovník Královská stoliční kapitula Svatého Petra 
a Pavla

 11.10.2013 – PhDr. Aleš Kočvara, etoped, Dětský diagnostický 
ústav Brno

 10.1.2014 – PhDr. Dagmar Bartoníková, vrchní komisařka, PČR

 11.4.2014 – bratr Bc.  Martin Richard Macek – převor, Konvent 
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných 
bratří v Brně

 8.8.2014 – plk. Mgr. Dušan Gáč, ředitel, Vazební věznice Brno-
Bohunice

 10.10.2014 – pr. Robert Mareš, instruktor, Krajská speciální 
pořádková jednotka MŘ PČR, válečný veterán

dIsKUZní KlUBová odPoledne
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 9.1.2015 – PhDr. Marek Picha, Ph.D. asistent, Masarykova uni-
verzita Brno a Bc. Jakub Ghanem, tiskový  
mluvčí, MPB

 10.4.2015 – npor. Bc. Ladislav Houba, zástupce vedoucího 
3. oddělení obecné kriminality, MŘ PČR

 7.8.2015 – PhDr. Hana Malinová, CSc., generální ředitelka, 
Rozkoš bez rizika

 15.11.2015 – Luboslav Fiala, Městská policie Brno

 15.1.2016 – Mgr. Jarmila Šteflová, náměstkyně, Krajské státní 
zastupitelství v Brně

 7.4.2016 – Ing. Pavel Loutocký, tajemník, Magistrát města Brna

 15.7.2016 – Mgr. Robert Šlachta, emeritní ředitel ÚOOZ

 14.10.2016 – JUDr. Bohumil Šimek, ředitel, Městská policie Brno

 13.1.2017 – Michal Janotka, reportér, TV prima

 7.4.2017 – Zdeněk Junák – herec, dabér, rozhlasový moderátor

 28.7.2017 – Pod hvězdami Riviéry – taneční večer,  
Noví Kaskadéři

 1.12.2017 – PhDr. Václav Moravec, redaktor, moderátor,  
spisovatel, pedagog

 2.2.2018 – pplk. JUDr. Ivo Mitáček, policejní rada, GIBS

 23.5.2018 – JUDr. Pavel Rychetský – předseda, Ústavní soud ČR

 27.7.2018 – Pod hvězdami Riviéry, taneční večer, Šohaji, Starlet
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 29.3.2019 – Mons. Mgr. Jiří Mikulášek – generální vikář, děkan, 
Diecéze brněnská, Královská stoliční kapitula 
sv. Petra a Pavla v Brně

 28.6.2019 – Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný 
brněnský biskup, titulární biskup Litomyšlský,  
sídelní kanovník, Královská stoliční kapitula 
sv. Petra a Pavla, generální vikář, Diecéze brněnská

 11.10.2019 – Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář, 
1. kanovník, Diecézní církevní soud,  
Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla 

 22.11.2019 – Ondřej Múčka, varhaník, dirigent, hudební  
skladatel, chrámový zpěvák a organolog

 5.11.2021 – doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., lékař pedagog,  
politik, náměstek, Dětská nemocnice FN Brno
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eXKURZe, KURZY
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ZáKlAdní PRoGRAm – 2022/2023
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12.9.2022

Přednáška
Práva obětí 
trestných 

činů

19.9.2022

Přednáška
Domácí  
násilí 

(prevence)

10.10.2022

Přednáška
Jak funguje 

sociální  
systém

26.9.2022

Přednáška
Psychologie 

oběti

3.10.2022

Přednáška
Psychologie 

oběti

5.10.2022

Kurz
První  

pomoci

Skupina 1

6.10.2022

Kurz
První 

pomoci

Skupina 2

12.10.2022

Kurz
První 

pomoci

Skupina 3

20.10.2022

Kurz
První  

pomoci

Skupina 5

11.10.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

4.11.2022

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 1

17.10.2022

Přednáška
Jak funguje 

sociální  
systém

31.10.2022

Přednáška
Prevence 
požárů

7.11.2022

Přednáška
Prevence 
požárů

19.10.2022

Kurz
První pomoci 

Skupina 4

18.10.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

1.11.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

8.11.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

9.11.2022

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 1

10.11.2022

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 2

11.11.2022

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 2

25.11.2022

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 3

14.11.2022

Přednáška
Psychologie 

vztahů

21.11.2022

Přednáška
Psychologie 

vztahů

28.11.2022

Přednáška
Bezpečnost 

na  
železnici

15.11.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

22.11.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

24.11.2022

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 5

16.11.2022

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 3

23.11.2022

Exkurze
Hasiči + MOS 

Skupina 4

9.1.2023

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

16.1.2023

Přednáška
Trénování 

paměti

5.12.2022

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

12.12.2022

Přednáška
Práva  

spotřebitelů

11.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 1/1

12.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 1/2

6.12.2022

Cvičení
Kondiční 
cvičení

17.1.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

10.1.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

2.12.2022

Exkurze
Výcviková 
střelnice

Skupina 4

23.1.2023

Přednáška
Jak na  

sousedské 
spory

30.1.2023

Přednáška
Drogová  

kriminalita

26.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 3/2

25.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 3/1

1.2.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 4/1

2.2.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 4/2

19.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 2/2

18.1.2023

Kurz
Sebeobrana 

Skupina 2/1

24.1.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

31.1.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení



R o Z v R H  v ý U K Y  XvII. RoČníK

Legenda: Pondělí

Přednášky
9:00-12:00 h.

Bauerova 7

   

Posluchači Základního programu  
pokračují bez dalšího přihlášení  
do POKROČILÉHO PROGRAMU

St + Čt

Kurzy
14:00-16:00 h. 

Kyber-
bezpečnost 
Bauerova 7

St + Čt

Kurzy
16:00-18:00 h. 
Sebeobrana 

Milady 
Horákové 18

St + Čt

Kurzy
14:00-16:00 h.

První pomoc

Bauerova 7

St + Čt

Exkurze
10:00-18:00 h. 

 
dle rozpisu

Út

Cvičení
14:00-15:00 h. 

X.21 / I.22 / IV.22 / VII.22 / X.22

Diskuzní klubová odpoledne
16:00 - 19:00 hod. 

Bauerova č. 7
Místenky k dispozici měsíc předem  

v Turistickém informačním centru, Panenská 1

čtvrtletně

Absolventské listy
listopad 2022 / únor 2023 
květen 2023 / srpen 2023 

listopad 2023

25

27.2.2023

Přednáška
BESIP 
JMK

6.2.2023

Přednáška
Teleko-

munikace  
v kostce

13.2.2023

Přednáška
Poštovní  
služby

20.2.2023

Přednáška
Důchodový 

systém

7.2.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

14.2.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

21.2.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

28.2.2023

Cvičení
Kondiční 
cvičení

23.2.2023

Kurz
Kybernetická 
bezpečnost

Skupina 2

22.2.2023

Kurz
Kybernetická 
bezpečnost

Skupina 1

27.3.2023

Přednáška
Násilná  

kriminalita

13.3.2023

Přednáška
Majetková 
kriminalita

6.3.2023

Přednáška
Práva  

klientů 
v domovech

20.3.2023

Přednáška
Majetková 
kriminalita
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22.3.2023

Exkurze
Dispečink 

DPMB 
10:00 - 11:00 
Skupina 1

12.9.2022

Přednáška
Brno a jeho 

podzemí

19.9.2022

Přednáška
Přestupkové 
řízení/komise

26.9.2022

Přednáška
Od podezření 
k obžalobě

3.10.2022

Přednáška
Od podezření 
k obžalobě

11.10.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

10.10.2022

Přednáška
Probační 

a mediační 
služba ČR

7.10.2022

Exkurze
Justiční palác 
13:00 - 16:00

Skupina 1,2

12.10.2022

Exkurze
Autobusy 

Slatina

DPMB

14.10.2022

Exkurze
Justiční palác 
13:00 - 16:00

Skupina 3,4

21.9.2022

Exkurze
Lodní 

doprava

DPMB

8.11.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

22.11.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

18.10.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

1.11.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

31.10.2022

Přednáška
Dopravní 
nehody

7.11.2022

Přednáška
Dopravní 
nehody

28.11.2022

Přednáška
Popis osob, 

věcí  
– psychologie

14.11.2022

Přednáška
Popis osob, 
věcí – PČR

21.11.2022

Přednáška
Popis osob, 
věcí – PČR

17.10.2022

Přednáška
Úkoly  

Celní správy 
ČR

16.1.2023

Přednáška
Zdravotnická 

záchranná 
služba 

9.1.2023

Přednáška
Zdravotnická 

záchranná 
služba

12.12.2022

Přednáška
Úkoly České 

obchodní 
inspekce

30.11.2022

Exkurze
Trolejbusy 

Komín

DPMB

5.12.2022

Přednáška
Stárnutí 

a psychika 
člověka

23.1.2023

Přednáška
Domácí násilí 
(postup PČR)

6.12.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

31.1.2023

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

13.12.2022

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

17.1.2023

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

10.1.2023

Cvičení
Zdravotní  

cvičení

15.2.2023

Exkurze
ČNB 

9:00 - 13:00

Skupina 1+2

16.2.2023

Exkurze
ČNB 

9:00 - 13:00

Skupina 3+4

1.3.2023

Exkurze
Kolektory 
9:00 - 11:00

Skupina 1+2

25.1.2023

Exkurze
Tramvaje 
Pisárky

DPMB

6.2.2023

Přednáška
Finanční  

gramotnost

ČNB 

13.2.2023

Přednáška
Finanční  

gramotnost

ČNB

20.2.2023

Přednáška
Technické  

sítě 
(úkoly)

27.2.2023

Přednáška
Exekuce 
v praxi

30.1.2023

Přednáška
Domácí násilí 
(postup PČR)

20.3.2023

Přednáška
Dědické  
právo

8.3.2023

Exkurze
Dispečink BK 
10:00 - 12:30

Skupina 1

13.3.2023

Přednáška
Dopravní 
podnik 
(úkoly  

a služby)

1.3.2023

Exkurze
Kolektory 

11:00 - 13:00

Skupina 3+4

6.3.2023

Přednáška
Brněnské 

komunikace 
úkoly

8.3.2023

Exkurze
Dispečink BK 
11:00 - 13:30

Skupina 2

9.3.2023

Exkurze
Dispečink BK 
11:00 - 13:30

Skupina 4

9.3.2023

Exkurze
Dispečink BK 
10:00 - 12:30

Skupina 3

22.3.2023

Exkurze
Dispečink 

DPMB 
11:00 - 12:00 
Skupina 2



R o Z v R H  v ý U K Y  XvII. RoČníK

X.21 / I.22 / IV.22 / VIII.22 / X.22

Diskuzní klubová odpoledne
16:00 - 19:00 hod. 

Bauerova č. 7
Místenky k dispozici měsíc předem  

v Turistickém informačním centru, Panenská 1

čtvrtletně

Absolventské listy
listopad 2022 / únor 2023 
květen 2023 / srpen 2023 

listopad 2023

Legenda: Pondělí

Přednášky
13:00-16:00 h.

Bauerova 7

St + Čt

Exkurze
9:00-18:00 h.

dle zaměření 
exkurze

St

Exkurze
15:00-16:30 h.

DPMB

Út

Cvičení
12:30-13:30 h.
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Poznávací exkurze DPMB • 15:00 - 16:30
21. 9. 2022 Lodní doprava

Ing.  
Jiří Valníček

12. 10. 2022 Slatina autobusy
30. 11. 2022 Komín trolejbusy

25. 1. 2023 Pisárky tramvaje
22. 3. 2023 Dispečink

???

Exkurze
Zdravotnická 

záchranná 
služba

???

Exkurze
Zdravotnická 

záchranná 
služba

27.3.2023

Přednáška
Úkoly  

strážníků  
MP 

duben 2023   

Slavnostní 
vyřazení 

absolventů



•	 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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