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Smrtelné slabosti…
Už jsem o tom určitě
někdy psal nebo mluvil
a budu se asi opakovat,
ale nevysvětlujte si to
špatně. Není to proto, že
Na slovíčko, bych si to nepamatoval.
Naopak, mluvím a píšu
přátelé…
o tom často, právě pro
to, že si to ještě pořád
pamatuji. Nosím to ve
své hlavě, ve svých
vzpomínkách a nemohu
se toho zbavit. Nemohu, nechci anebo ne
smím se toho zbavit? Někdy si nejsem jistý,
ale v zásadě věřím, že každá vzpomínka má
svůj smysl. Že vše co v mém životě bylo, co
se mi stalo, co jsem prožil, že to vše souvisí
s tím, co se mi teprve stane, co mám teprve
prožít. Každá z těch vzpomínek mi dává šan
ci lépe porozumět tomu, co vidím, slyším
a prožívám dnes. Nicméně i přesto, že této
svoji teorii věřím, jedna věc se mi nedaří.
Mé vzpomínky nějak nezvládají ten příval
událostí plných násilí, které se na nás hrnou
z obyčejných lidských sporů, neshod a kon
fliktů. Hledám ve své paměti zkušenost, kte
rá by mi dokázala vysvětlit a pochopit tu
neovladatelnou erupci lidských vlastností
a osudů, jež je vedou k zoufalým činům.
Vím, tak jako každý z Vás, že zoufalé činy
dělají zoufalí lidé, ale nevím, jak moc je
zoufalství bližních rozpoznatelné, viditelné,
vnímatelné a stimulující pro ty, kteří jim sto
jí na blízku. Jak dlouho jim trvá, než podají
ruku těm, které spirála zoufalství neomylně
vede k jejich násilnému konci.
Bylo to někdy v roce 1996, těsně před
letními prázdninami. Oznámení z jednoho
menšího hotelu poblíž zimního stadionu
znělo velice dramaticky. Jeden z hostů se
zabarikádoval na hotelovém pokoji a vyhro
žoval odpálením bomby. Vyjížděli jsme na
místo, stejně jako hlídka kolegů z obvodního
oddělení republikové policie. Recepční
i provozní hotelu nás již čekali před budo
vou. I přesto, že nám celkem podrobně po
psali co se ve čtvrtém patře hotelové budovy

děje, bylo zřejmé, že mnohem více toho ješ
tě nevíme.
Muž za dveřmi pokoje křičel, ale hlas mu
často selhával. Byl rozrušený a dech mu ne
stačil na jeho překotná a zmatená prohlášení.
Měl jsem pocit, že na naší straně dveří hledá
někoho, kdo mu bude naslouchat. Někoho,
na koho vykřičí svůj problém a vztek. V té
době se ještě o zkušených vyjednavačích
s profesionální přípravou ani nemluvilo, na
tož aby byl za pár minut k dispozici. Zkusil
jsem na sebe vzít roli ochotného provozního,
který přes zavřené dveře muže uklidní a zjis
tí, co vlastně chce. Moc toho nebylo. Chtěl
hlavně zástupce médií. Pokud nepřijdou,
hrozil odpálením nálože, jejíž síla zničí nej
méně polovinu hotelu. Novináře jsem mu
slíbil a nabídnul kávu a minerálku jako po
zornost hotelu. Tak trochu mi možná začal
věřit. Kávu a neotevřenou lahev minerálky
chtěl dát před dveře. Pak začal křičet, aby
chom odstoupili od dveří alespoň 10 metrů.
Hlas mu přeskakoval do plačtivé fistule,
když nás ujišťoval, že má prst na spouštěcím
zařízení nálože. Bylo to od nás hodně ris
kantní, ale jeho snaha působit hodně připra
veně a zkušeně nás přesvědčovala o pravém
opaku. Zámek hlasitě klapnul a dveře poko
je se pootevřely. Pak už to trvalo snad jen
několik vteřin, které stačily k jeho přemože
ní a spoutání. Byl to muž menší postavy
v modrých šortkách a pestré košili. Působil
hodně vyčerpaně. V jeho tváři i očích bylo
tolik zoufalství, že je nemohl přehlédnout
ani ten největší cynik. Upnul se k policejní
mu technikovi s kamerou a odevzdaně do
objektivu líčil svůj příběh. Nevěděl, že to
není novinář a vlastně to bylo jedno. Byl to
příběh zoufalého člověka, který byl na konci
svých sil. Poslouchal jsem jeho monolog
přerušovaný pláčem a hledáním slov.
Poslouchal jsem, a postupně jsem si začal
uvědomovat, že největší a nejbolestnější část
jeho příběhu nebyla o tom, co se na začátku
pokazilo, nezdařilo a zklamalo. Mnohem ví
ce jsem se dozvídal o tom, jak dlouhá a mar
ná byla jeho cesta k záchraně. Jak dlouhé

Motto k zamyšlení
Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji..
   
					 
— Tomáš Garrigue Masaryk
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Aristotelés

a marné bylo hledání pomoci. Jak
selhávaly úřady, ale i přátelé a do
konce i rodina. Příběh, na jehož za
čátku byla možná nespravedlnost,
nebo chyba a selhání jednoho člově
ka, a na jeho konci byly v ohrožení
životy mnoha lidí.
Tak nějak mi najednou nepřipada
lo důležité hledat viníky toho, co se
stalo na začátku a na konci příběhu.
Začal jsem přemýšlet o vinících toho,
co se nestalo. O tom, proč konec to
hoto příběhu nebyl jiný. Proč prosba
potřebných a beznaděj zoufalých ne
stačí k tomu, abychom vedly příběhy
lidí k lepším koncům.
…dokončení na 4. straně

➜

Domácí násilí od A do Z

Co dělat, když
k činu došlo (dochází):

Týrání osoby žijící ve společném oby
dlí, jinak řečeno „domácí násilí,“ je fyzic
ké, psychické nebo sexuální násilí mezi
blízkými osobami, ke kterému dochází
opakovaně v jejich soukromí a mimo
kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných
incidentů se během doby zpravidla stup
ňuje. U oběti vede ke ztrátě schopnosti
násilí zastavit včas a situaci efektivně ře
šit. Domácí násilí samo od sebe neskončí,
naopak má nebezpečnou tendenci eskalo
vat. Ohrožené osoby potřebují včasnou
a účinnou pomoc, ochranu a podporu.
Od 1. ledna 2007 je policie oprávněna,
zjistí-li, že se v daném případě jedná
o domácí násilí, násilnou osobu ze spo
lečného obydlí vykázat. Od začátku roku
bylo podle údajů Bílého kruhu bezpečí
vykázáno kvůli domácímu násilí 253 lidí,
z toho 44 opakovaně (17 %). Od roku
2007 se jednalo již o téměř 12 tisíc osob
(celkem 11 830 k únoru 2017). V přepoč
tu na počet obyvatel bylo v roce 2016 nej
více osob vykázáno v Plzeňském kraji
a Praze. Vykázání je preventivním opat
řením směřujícím k ochraně ohrožených
osob. Je ukládáno bez ohledu na případ
nou trestněprávní kvalifikaci jednání ná
silné osoby. Domácí násilí představuje
široce rozšířený a zároveň nejméně kont
rolovaný druh násilí.

Nejtěžší bývá zůstat na vše sám,
a proto doporučujeme svěřit se osobě,
které oběť důvěřuje, kontaktovat inter
venční centra, poradny pro rodinu, man
želství a mezilidské vztahy, občanské
poradny, krizová centra, která mají zku
šenost s možnostmi řešení situace domá
cího násilí. Po oznámení učiněném na
policii, v případě zranění (včetně modřin)
je zapotřebí podstoupit lékařské vyšetře
ní. V některých případech může lékařské
vyšetření samotnému oznámení předchá
zet.

Pro domácí násilí
je charakteristické:
1) opakovanost – jednání, které má svůj
vývoj, opakované projevy, často trvá
velice dlouhou dobu, intervaly mezi
jednotlivými útoky se zkracují. Není
to tedy jednorázový či ojedinělý
incident;
2) postupný nárůst intenzity – začíná
zprav idla psychickým násilím,
postupně se přidává fyzické násilí,
útoky směřují proti lidské důstojnos
ti, posléze proti zdraví, mohou vyús
tit až v útoky proti životu;
3) jasné role – domácí násilí se odehrá
vá mezi blízkými osobami (manželé,
partneři, rodiče, děti, prarodiče,
vnoučata, sourozenci), kde lze jasně
rozlišit roli ohrožené a násilné oso
by, role se nezaměňují, nejedná se
o tzv. italská manželství;
4) soukromí – k násilí dochází zpravi
dla beze svědků, v soukromí společ
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ného obydlí, jednotlivé incidenty se
však mohou odehrát i mimo soukro
mí.

Proč je domácí násilí
nebezpečné?
1) Je skryté před zraky veřejnosti i stát
ních orgánů.
2) Narůstá pozvolna, ohrožená osoba
obtížně pozná okamžik, kdy již
vztah není bezpečný.
3) Lze se před ním těžko bránit, proto
že ohrožená osoba s násilníkem sdílí
řadu společného, a to včetně obydlí,
ze kterého nemá kam odejít.
4) Má dopad na děti přítomné při násilí,
které získávají negativní vzory
a považují je za normální.
5) Má vzrůstající tendenci – zpočátku
se jedná o útoky proti lidské důstoj
nosti (urážky, vydírání, ponižování),
následují útoky proti zdraví (facky,
bití, škrcení) a může vyústit až v úto
ky proti životu.

Domácí násilí se
projevuje formou:
1) fyzického násilí – facky, kopance,
škrcení, odepírání spánku a jídla, až
po útok na život;
2) psychického násilí – nadávání, urá
žení, ponižování, ničení věcí, terori
zování, zesměšňování, citové vydí
rání, soustavná kontrola co oběť
dělá, s kým se stýká, kam chodí;
3) sexuálního násilí – znásilnění, nuce
ní proti své vůli k různým sexuálním
praktikám;
4) ekonomického násilí – ekonomická
kontrola, jako například omezování
přístupu k penězům, absolutní kont
rola nad příjmy a výdaji oběti;
5) sociálního násilí – sociální izolace:
zákazy kontaktu s rodinou, s přáteli,
zákaz telefonování, doprovázení
k lékaři, na úřady, na nákupy, cílem
je oběť sociálně izolovat.
6) Obětí domácího násilí může být
manželka, manžel, družka, druh,
registrovaní partneři, bývalí manželé
dále žijící ve společném bytě, děti
žijící v tomto vztahu, senioři, osoby
zdravotně postižené a odkázané na
pomoc blízkých osob.

Bezpečnostní plán
Pokud se necítíte ve vztahu či rodině
bezpečně, připravte se na možnosti ochra
ny pro případ dalšího násilného útoku.
Zvažte zejména:
1) shromáždění důležitých telefonních
čísel pro případ potřeby (známí,
policie, intervenční centrum, azylo
vý dům apod.),
2) možnost informování rodiny, přátel
či sousedů, kteří by Vám v případě
potřeby mohli pomoci (např. poskyt
nutím krátkodobého úkrytu),
3) možné únikové cesty v případě
násilného jednání, např. nenechat se
zavřít v části obydlí bez oken ani
východu, ale též kam se lze v takové
situaci uchýlit,
4) smluvené znamení pro sousedy
v případě ohrožení,
5) vytvoření bezpečnostního zavazadla
pro případ nenadálého odchodu
z obydlí, kde budou uloženy všech
ny potřebné věci.

Jedná se zejména o:
• doklady (průkaz totožnosti, rodný list,
průkaz zdravotního pojištěnce apod.);
• důležité dokumenty (k účtům,
k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnu
tí soudu apod.);
• léky, věci denní potřeby pro sebe
a případně pro děti (oblečení, hygie
nické potřeby, hračky);
• klíče od obydlí, peníze, kreditní kar
tu, jízdenky.
Zavazadlo je možné nechat i mimo
obydlí na místě, kde se k němu můžete
snadno dostat.
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Při samotném oznámení, či v průběhu
vyšetřovacích úkonů, může být psychic
kou oporou a nápomocí z řad policie od
borně vyškolený krizový intervent. Ne
obávejte se požádat o jeho pomoc.
Prioritou je zajistit bezpečí ohrože
ných osob a řešit situaci včas.

Místa prvního kontaktu
ohrožených osob
se systémem pomoci:
• Policie ČR,
• obecní/městská policie,
• přestupkové oddělení obecního úřa
du,
• intervenční centrum,
• OSPOD,
• krizové centrum/centrum krizové
intervence (pro děti a rodinu),
• manželská poradna,
• azylový dům,
• linka důvěry,
• praktičtí lékaři,
• pediatři a další specialisté,
• nemocnice (včetně sociálního oddě
lení),
• záchranná služba.

Intervenční centra § 60a
Podle zákonů č. 108/2006 Sb., o soci
álních službách; zákona na ochranu před
domácím násilím (135/2006 Sb.) a vy
hlášky MPSV č. 505/2006 Sb., § 25 inter
venční centrum nabízí pomoc na základě
rozhodnutí o vykázání ze společného
obydlí nebo zákazu vstupu do něj vyda
ného podle zvláštního právního předpisu,
osobě ohrožené násilným chováním vy
kázané osoby, a to nejpozději do 48 hod.
od doručení opisu tohoto rozhodnutí in
tervenčnímu centru.
Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti
osoby ohrožené násilným chováním jiné
osoby obývající s ní společné obydlí nebo
i bez takového podnětu, a to bezodkladně
poté, co se intervenční centrum o ohrože
né osobě násilným chováním dozví.
Sociální služba v intervenčním centru
je poskytována jako služba ambulantní,
terénní nebo pobytová.
Služba poskytuje dle zákona o sociál
ních službách od 1.1.2007 tyto základní
činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti;

b) pomoc při uplatňování práv, opráv
něných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí;
c) poskytnutí ubytování a stravy nebo
pomoc při zajištění stravy;
d) zajištění spolupráce a vzájemné in
formovanosti mezi intervenčními
centry, poskytovateli jiných sociál
ních služeb, OSPOD, obcemi, útvary
Policie České republiky a obecní
policie, jakožto i ostatními orgány
veřejné správy.

Vykázání dle zákona
č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky
Zjistí-li policie, že se v daném případě
jedná o případ domácího násilí a hrozí
zde také další útoky, je oprávněna násil
nou osobu na místě ze společného obydlí
vykázat a současně s tím jí zakáže vstup
do společného obydlí a jeho bezprostřed
ního okolí na dobu 10 dnů. Tato doba ne
může být v žádném případě zkrácena.
Policista rozhodne z úřední povinnosti,
tzn. pokaždé, jsou-li pro takový postup
splněny podmínky. Souhlas ohrožené
osoby se nevyžaduje.
Vykázaná osoba je povinna neprodle
ně opustit společné obydlí a vydat policii
klíče od společného obydlí. Před tím je jí
umožněno si za přítomnosti policie vzít
ze společného obydlí výlučně věci slouží
cí její osobní potřebě, osobní cennosti
a dokumenty. Policie poskytne vykázané
osobě informace o možnostech ubytování
v daném místě, případně jí umožní si uby
tování telefonicky zajistit z policejní slu
žebny. Vykázanou osobu policisté poučí
o jejích právech a povinnostech. Do 24
hodin je pak vykázaná osoba oprávněna
si za asistence policie vyzvednout další
osobní věci nebo věci nezbytné pro pod
nikání či výkon povolání.
Do 24 hodin od vstupu do společného
obydlí policie vypracuje písemné vyhoto
vení rozhodnutí o vykázání, které do 24
hodin doručí krajskému intervenčnímu
centru, které bezodkladně (nejdéle do 48
hodin) kontaktuje ohroženou osobu a na
bídne jí svou pomoc, která zahrnuje jed
nak pomoc psychologicko-sociální, ale
také pomoc při uplatňování práv ohrože
né osoby.
Do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vy
kázání policie provede kontrolu, zda roz
hodnutí o vykázání dodržuje vykázaná
i ohrožená osoba. Jestliže vykázaná osoba

nerespektuje rozhodnutí o vykázání a zdr
žuje se ve společném obydlí či v bezpro
středním okolí společného obydlí, na něž
se vykázání vztahuje, dopouští se pře
stupku a v případě opakovaného nebo zá
važného porušení (např. útoky na ohrože
nou osobu) se dopustí trestného činu ma
ření výkonu úředního rozhodnutí. Proti
rozhodnutí o vykázání lze podat do
15 dnů odvolání, o němž rozhoduje kraj
ská správa Policie ČR. Poté lze podat
žalobu ke správnímu soudu na nezákonné
rozhodnutí.

Ochrana cestou
občanskoprávního
řízení u soudu
Významnou možností pro oběti domá
cího násilí, které chtějí řešit svou situaci,
je možnost domáhat se ochrany cestou
občanskoprávního řízení u soudu. Oběť
domácího násilí může podat návrh soudu,
aby vydal předběžné opatření. Soud
o tomto návrhu rozhodne do 48 hodin
a může násilné osobě uložit zejména, aby
dočasně opustila byt nebo dům společně
obývaný s ohroženou osobou, jakož i je
ho bezprostřední okolí, nebo do něj ne
vstupovala a aby se zdržela setkávání
s ohroženou osobou a navazování kontak
tů s ní. Toto předběžné opatření soudu
trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti.
Takový návrh může ohrožená osoba po
dat, aniž by mu předcházelo vykázání,
které provedla policie. Může jej však po
dat i v době, kdy platí vykázání provede
né policií (v tomto případě se desetidenní
lhůta platnosti prodlouží do doby, než
civilní soud rozhodne o předběžném
opatření).
Pokud by během této doby bylo zahá
jeno řízení ve věci samé (řízení o rozvod
manželství, svěření dětí do péče a úprava
styku, vypořádání společného jmění man
želů, úprava práva k bytu apod.), může
soud na návrh ohrožené osoby prodloužit
trvání předběžného opatření, maximálně
však na dobu jednoho roku.
Důležité je však třeba zdůraznit, že
popsaný postup (řízení u civilního soudu)
závisí na aktivitě ohrožené osoby, tzn. že
ona sama se musí rozhodnout, že takto
situaci chce řešit a musí podat návrh na
vydání předběžného opatření, případně
návrh na zahájení řízení ve věci samé.
Oběti domácího násilí se mohou také
samy obrátit na intervenční centra,
v nichž pracují speciálně vyškolení pra

modrá je pant. 072U
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Psychopaté mají svých sedm „smrtel
ných předností“, které je charakterizují.
Ale kolik je „smrtelných slabostí“, a ko
lik z nás je má. Kolik z nás si je uvědo
muje. Kolik z nás je dokáže změnit.
Až dokážu měnit příběhy lidí k lepší
mu, budu vědět, že mezi ně patřím.
n

Klubový
společenský večer
„Pod hvězdami
Riviéry“

– 28. 7. 2017

Hosty Klubového společenského ve
čera s názvem „POD HVĚZDAMI RI
VIÉRY“ budete tentokrát vy sami. K po
slechu i tanci vám bude hrát skupina
NOVÍ KASKADÉŘI a celý večer bude
ve znamení poučné, ale snad i trošku zá
bavné soutěže. V ní budete moci zúročit
vědomosti získané během studia
SENIOR AKADEMIE, ale i svůj důvtip
a smysl pro humor.
Klubový společenský večer se usku
teční dne 28. 7. 2017 od 18.00. Místem
konání bude Areál dopravní výchovy
a vzdělávání RIVIÉRA, na ulici Bauero
va 7, kde pro vás bude připravený nejen
sál budovy „Zámečku“, ale i venkovní
plocha před altánkem. K dispozici pro
vás bude 200 míst, rozdělených u 25 sto
lů, každý pro 8 osob.
Distribuce místenek byla zahájena 28.
6. 2017 a byli jste o ni již informováni
prostřednictvím služby SMS OPERÁ
TOR a v předchozím čísle Absolvent
ských listů. Proto jen několik organizač
ních informací.
Určitě si sedněte ke stolu, na který
máte místenku. Máme pro vás i malé ob
čerstvení, ale v každém případě nepod
ceňte svůj osobní pitný a stravovací re
žim. Pro své spolustolovníky si také
můžete připravit něco drobného a vlast
noručně připraveného k ochutnání.
Dobře si také naplánujte večerní do
pravu domů. Předpokládáme, že program
večera bude končit až někdy kolem 21.
hodiny. Klubový společenský večer je
určený zejména ABSOLVENTŮM.
Myslete na to, pokud jste si vyzvedli více
místenek pro své SPOLUŽÁKY.     n
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covníci. Profesionální pomoc nejen obě
tem domácího násilí, ale všem obětem
trestné činnosti poskytuje např. Bílý kruh
bezpečí, který kromě přímé a konkrétní
pomoci, kterou poskytuje jednotlivým
obětem, významným způsobem přispěl
k řešení tohoto závažného celospolečen
ského problému tím, že se podařilo do
mácí násilí dostat jak do povědomí spo
lečnosti, tak především do popředí pozor
nosti zákonodárců a byla přijata nová
právní úprava zahrnující institut vykázá
ní. Bílý kruh bezpečí provozuje také tele
fonickou linku s nepřetržitým provozem
pro oběti domácího násilí – DONA linka,
jejíž pracovníci (specialisté na problema
tiku domácího násilí) poskytnou volající
oběti informace o možnostech řešení, ra
dy a kontakty na další služby pomoci.
Řešení problému domácího násilí ne
ní jednoduchou záležitostí, vystoupit ze

začarovaného kruhu domácího násilí
představuje pro oběť vždy velkou dávku
odvahy a síly, proto je důležité, aby se
oběť nebála obrátit na policii a další po
máhající instituce, které jí poskytnou
svou pomoc a radu. Významný je však
i vklad celé společnosti při řešení tohoto
problému. Domácí násilí nesmí být pře
hlíženo a v žádném případě nijak tolero
váno, proto každý, kdo má podezření, že
v jeho okolí dochází k domácímu násilí,
by měl na tento problém upozornit, byť
i jen prostým předáním informací a kon
taktů na pomáhající instituce, aby sama
oběť získala informace o tom, že domácí
násilí není něčím, co musí snášet.
Více informací lze dohledat na www.
domacinasili.cz . Nebo také na nonstop
telefonické lince pro oběti domácího ná
silí DONA, tel.: 251 51 13 13.       n
Zdroj: Policie ČR, Bílý kruh bezpečí,
Asociace pracovníků intervenčních center

Letní branně

vzdělávací seminář
v roce 2017

18. 8. 2017

Letošní letní seminář bude pro vás ne
jen zajímavý, ale určitě i náročný. Trasa,
kterou jsme připravili, bude dlouhá více
jak 9 kilometrů a povede od Žebětínského
rybníka až na Automotodrom Brno –
Masarykův okruh. Tady vás čeká pro
hlídka řídicího centra, vyhlídkové věže
a focení na stupních vítězů. V novém tis
kovém středisku Automotodromu si po
dlouhé cestě pochutnáte na „Strážníkově
guláši“.
Trasa je náročnější než obvykle, a to
nejen vzdáleností, ale i převýšením.
Čekají vás dvě 500metrová stoupání.
Nicméně jinak je cesta příjemná a větši
nou vede ve stínu lesa. Podrobný popis
trasy obdržíte na startu. Každopádně si na
náš letní seminář vyčleňte více času, ale
zejména dobře zvažte své možnosti.
Určitě nepodceňte PITNÝ REŽIM a něco
malého k zakousnutí na cestu.

Letní branně vzdělávací seminář
se uskuteční dne 18. 8. 2017.
Startovat se bude v čase od 9.00 do
10.30 h na zastávce ŽEBĚTÍNSKÝ
RYBNÍK, autobusové linky č. 52, která

Termíny diskuzních
klubových odpolední

odjíždí z Mendlova náměstí v časech:
8.24 / 8.44 / 9.04 / 9.24 / 9.44 h.
Jízdní doba do určené zastávky je 25
až 30 minut. Na zvládnutí trasy předpo
kládáme čas 2,5 až 3 hodiny. Poslední
účastníky pochodu budeme v cíli očeká
vat nejpozději v 13.30 h.
Zpáteční doprava je zajištěna
ZVLÁŠTNÍMI LINKAMI Dopravního
podniku města Brna, které z Automoto
dromu odjedou v časech 13.30 h a 14.30 h.
K individuální dopravě můžete využít
linku IDOS č. 402, ze zastávky OSTRO
VAČICE AUTOMOTODROM, která je
před hlavní branou Masarykova okruhu.
Odjezdy směr Starý Lískovec 13.32 /
14.32 / 15.42 h.
K účasti se REGISTRUJTE od 31. 7.
2017 na telefonním čísle 548 210 035 ne
bo na elektronické adrese:
luboslav.fiala@mpb.cz.
n

od 16:oo
do 20:oo
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