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S nejdříve vydanými Jihlavskými kar-
tami v roce 2009 mohou být problé-
my. Ty jsou ovšem snadno řešitelné. 

První Jihlavskou kartu obdržel žada-
tel o časový kupón MHD 10. červen-
ce 2009. Od té doby byl vydán úcty-
hodný počet 35 tisíc karet, které vedle 
funkce nositele časové předplatní jíz-
denky slouží i jako elektronická peně-
ženka pro nákup jízdenky v trolejbu-
sech a autobusech MHD. 

Držitelé nejstarších karet se již mo-
hou setkat s problémem blížícího se 
konce platnosti těchto karet. Platnost 
karty je stanovena na 4 roky ode dne 
vydání. Nejstarší karty přestanou tedy 

fungovat 9. července 2013, cestující 
si již nebude moci zakoupit elektro-
nickou jízdenku ve voze nebo časový 
kupón v kiosku či předprodeji jízde-
nek. 

Blížící se konec platnosti karty však 
omezuje cestující již dnes, protože od-
bavovací systém neumožňuje zakou-
pení časového kupónu, jehož délka 
platnosti přesahuje dobu platnosti je-
ho nositele – tedy Jihlavské karty. 

Držitelé nejstarších karet si tak dnes 
již nemohou pořídit roční časový 
kupón, systém akceptuje pouze žádost 
o vydání čtvrtletního, měsíčního či ně-
kolikadenního kupónu. 

Vhodnějším řešením je prodloužení 
platnosti karty o další 2 roky. Prodlou-
žení funkčnosti karty může být prove-
deno nejdříve 13 měsíců před koncem 
její platnosti.

Aby se cestující vyvaroval budoucích 
obtíží, je třeba si občas zkontrolovat 
dobu platnosti karty. Termín konce 
platnosti karty lze zjistit ve voze MHD 
po volbě tlačítka INFO a následném 
přiložení karty (pozor - při opačném 
postupu dojde k nechtěnému odba-
vení). Tuto informaci lze získat také 
u kiosku - modrého samoobslužné-
ho automatu opět po stisknutí tlačít-

Prodlužování Jihlavských karet

do 3. 1. 
CHUNQING HUANG - kolekce 
obrazů čínské umělkyně
K výstavě bude vydán katalog 

umělkyně, který vychází za podpory 
Kraje Vysočina.

M+K galerie, Čajkovského 33

do 5. 1.
DAVID BARTOŇ 
- NOVÉ OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
 
do 6. 1. 
KONEC SVĚTA S OBLOHOU 
aneb nevydařená apokalypsa 
na deset způsobů

Výstava připravená ve spolupráci 
s Jihlavskou astronomickou společ-
ností

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 6. 1. 
BETLÉMY A STARÉ HRA ČKY 
Vánoční výstava historických i au-

torských betlémů z různých materiá-
lů doplněná historickými hračkami.

V týdnu od 17. - 21. 12. budou vý-
stavu provázet ukázky tvorby starých 
řemesel - zdobení perníčků, vyřezá-
vání ze dřeva, paličkování, pletení 
z pedigu, výrobky ze slaného těsta, 
fi gurky ze šustí - v podání místních 
řemeslníků - umělců - s možností 
vyzkoušení si vlastní šikovnosti a za-
koupení řemeslných výrobků. 

Jihlavské terasy, Havlíčkova 30 

ka INFO, a také dotazem u pracovnic 
předprodeje jízdenek po předložení 
Jihlavské karty. 

Prodloužení platnosti karty se 
provádí výhradně na předprodeji 
jízdenek, a to zdarma. 

Podmínkou k prodloužení funkč-
nosti karty je dobrý fyzický stav karty, 
platnost a čitelnost vytištěných údajů 
na kartě a fotografi e, která odpovídá 
aktuální podobě cestujícího. Prodlu-
žovat karty nepůjde  v případě, že by to 
bylo v rozporu s koncepcí rozvoje od-
bavovacího systému, například starší 
typy karet by již nebyl systém schopen 
akceptovat. Zatím však tento problém 
s případnou modernizací systému dr-
žitelům karet nehrozí. -lm-

Občanské sdružení Nebojte se policie otvírá od 31. 
1. 2013 „Policejní akademii pro seniory“. Jedná se o 
projekt, který je určen jihlavským seniorům  (od 60 
let věku) a který by měl přispět k jejich většímu po-
citu bezpečí. 

„Formou jednotlivých seminářů budeme seniory upo-
zorňovat na nejrůznější rizika jejich ohrožení, a to i s 
doporučením, jak riziko ohrožení minimalizovat. Na 
závěr kurzu jeho absolventi obdrží osvědčení o jeho 
úspěšném ukončení. Senioři, kteří mají zájem zúčastnit 
se akademie, se mohou přihlásit do 20. ledna  telefo-
nicky na číslo 773486566,“ řekl Antonín Křoustek 
z občanského sdružení.

Témata jednotlivých seminářů:
1. Slavnostní zahájení a organizační záležitosti.
2. Věcná a místní působnost Policie ČR a Městské 

policie Jihlava.
3. Ochrana před trestnou činností ohrožující seni-

ory na veřejnosti (podle čeho je možné odhadovat 
riziko přepadení; jak se chovat při přepadení na ulici; 
kde a jak se pohybovat na veřejnosti, aby se minima-
lizovalo riziko napadení; jak si chránit majetek před 
odcizením při jednání na úřadech, v obchodech a při 
cestování v MHD).

4. Psychologie vztahů (sebepoznání, emoce, dušev-
ní rovnováha, vhodná komunikace atd.)

5. Jak si chránit svůj majetek v domácnosti (riziko 
napadení v domě před vstupem do bytu; jak rozpo-
znat podvodníka, který chce vstoupit do bytu; jak je 
to s nejrůznějšími výhrami; jaké jsou způsoby zajiště-
ní bytu). Tento seminář bude doplněn vystoupením 
odborníka na zajištění obydlí.

6. Prevence poškozování spotřebitele a pacienta 
(práva spotřebitelů, reklamace, práva pacientů)

7.Jak postupovat při jednání s Policií ČR v případě, 

že se již senior stane obětí trestného činu; jaká opráv-
nění mohou vůči občanovi uplatnit policisté; jaké 
povinnosti má naopak senior vůči policii (jaké do-
klady by senior měl předložit, pokud byl poškozen 
majetkovým trestným činem; jak se hodnotí ublížení 
na zdraví; jaký je vlastně postup policie po oznámení 
spáchání trestného činu; ale například i problemati-
ka nošení dokladů totožnosti, povinnost dostavit se 
k podání vysvětlení a podobně).

8. Problematika domácího násilí se zaměřením na 
násilí páchaném na seniorech.

9. Problematika v dopravě – povinnosti řidiče seni-
ora; oprávnění a povinnosti chodce, změny v bodo-
vém systému; jak je to s alkoholem před jízdou atd.

10. Jaké povinnosti má senior k zajištění platných 
osobních dokladů – jaké jsou vlastně platné doklady; 
jak si vyřídit obnovení platnosti občanského průkazu 
a cestovního pasu; jak postupovat při jejich odcizení 
nebo ztrátě; jak nakládat s doklady po zemřelém; ja-
ké jsou potřebné podklady pro vyřízení nového ŘP.

11. Zvyšování právního vědomí seniorů – názorné 
vysvětlení již existujících nebo připravovaných práv-
ních změn – nová ustanovení v trestním zákoníku; 
změny v zákoně o sociálním zabezpečení – napří-
klad vyplácení sociálních dávek; chystané změny v 
občanském zákoníku – například změny v nájem-
ních smlouvách, změny upravující sousedské vtahy a 
dědění; ochrana před kyberkriminalitou, a to vše ve 
vztahu k seniorům.

12. Psychologie – viktimologie (nauka o obětech 
trestných činů).

13. Rizika přinášející účast na „předváděčkách“ a 
při nabízení zboží od různých podomních prodejců 
a dealerů – na co si dát pozor při podpisu dohody, 
jak odstoupit od kupní smlouvy, jak je to s případ-
nou reklamací zboží.

14. Základy vhodné komunikace při podezření na 
jednání s násilnou osobou, podvodníkem a podob-
ně.

15. Právní zakotvení nutné obrany a krajní nouze, 
seznámení s některými prostředky k osobní obraně 
– ukázka vybraných donucovacích prostředků pou-
žívaných Policií ČR a strážníky obecní policie.

16. Praktický nácvik základních prvků sebeobrany 
I.

17. Praktický nácvik základních prvků sebeobrany 
II.

18. Orientační seznámení se zbraněmi používaný-
mi u Policie ČR a obecní policie.

19. Návštěva střelnice Policie ČR a vybraného 
útvaru.

20. Závěrečný test a vyhodnocení kurzu.

Práce v terénu
Specifi kem tohoto projektu je terénní práce s kli-

entem. Terénní práce lektora bude spočívat v tom, 
že na žádost seniora lektor dle možností přijede po-
moci řešit jeho problém i do jeho bytu. Jedná se na-
příklad o poskytnutí ochrany před různými prodejci 
zboží, kteří vnucují své produkty seniorům přímo v 
místě jejich bydliště a s tímto jednáním je velice čas-
to spojena i další majetková trestná činnost.

„Tím, že seniorům nebudeme pouze radit, jak se 
chránit, aby se nestali obětí trestného činu, ale bude-
me jim i aktivně pomáhat řešit jejich tíživou situaci, 
budeme postupně získávat jejich větší důvěru a tím 
je povedeme k samostatnému zvládání těchto obtíž-
ných životních situací,“ řekl Antonín Křoustek.

Projekt je realizován za podpory Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a města  Jihlavy. -lm-

Policejní akademie pro seniory


