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❱ SluÏebny revírÛ 
Mûstské policie Brno
kde se mÛÏete zajímat 
o svého územáfie 
(podle mûstské ãásti 
ve které bydlíte)

I pfiíbuzní jsou na‰i bliÏní.
Milujme je. Pfiijedou-li za
tebou na daãu chudí pfií-
buzní, nebledni, ale zvolej
vítûzoslavnû: „Dobfie, Ïe
to není policie!“

— Anton Pavloviã âechov

Motto k zamy‰lení
„Vãera jsem byl chytr˘, proto jsem chtûl zmûnit svût. 
Dnes jsem moudr˘, proto mûním sám sebe.“

VáÏení a milí,

snad kaÏdému ãlovûku se pfii vyslovení slova zbraÀ vybaví nûja-

k˘ ten pfiedmût, kter˘m mÛÏeme udefiit, vystfielit, bodnout nebo

jinak prosadit ãi obhájit své zájmy. ZbraÀ, aÈ se nám to líbí nebo

nelíbí, patfií k ãlovûku od nepamûti. Historie i souãasnost potvr-

zují, Ïe ãlovûk s ní dokáÏe nakládat velice obratnû, a to ku pro-

spûchu i ‰kodû své, i sv˘ch bliÏních.

Tím ménû v kaÏdodenním Ïivotû vnímáme, jakou silnou a úãin-

nou zbraní, je slovo. Bolestivû zraÀující, paralyzující a zákefiná,

ale stejnû tak povzbuzující, ochraÀující a pocit bezpeãí dodávají-

cí. Taková mohou b˘t slova samotná, ale i ta, která jsou sloÏená

do vût a souvûtí. Slovo, stejnû jako zbraÀ, bychom v Ïivotû mûli

pouÏívat s rozvahou a respektem, neboÈ slovo, stejnû jako zbraÀ,

mÛÏe ve spojení s nízkou pohnutkou, hloupostí a nerozváÏností

natropit spoustu ‰kody.

My se budeme snaÏit, aby vám slova v na‰ich „Absolventsk˘ch

listech“ pfiiná‰ela pouãení, informace, zábavu a obãas i trochu

zamy‰lení. Slova, která vám snad usnadní Ïivot a uãiní jej klid-

nûj‰í a bezpeãnûj‰í.

Pûkn˘ den pfieje  

Luboslav Fiala

Na slovíãko
pfiátelé…

Nevím, zda to tak funguje i u jin˘ch

lidí, ale ãím jsem star‰í, tím více pfiem˘‰-

lím nad vûcmi, které jsou pro praktick˘

Ïivot nevyuÏitelné, nepotfiebné ba dokon-

ce zbyteãné. Anebo ne?

Pfied pár mûsíci jsem, stejnû jako kaÏ-

d˘ den, vyrazil ráno, na cestu do práce.

Nasednul do svoji oblíbené „‰alinky“,

pohledem zkontroloval obvyklou sestavu

cestujících a poklidnû usednul na volnou

sedaãku. Z okna jsem sledoval dÛvûrnû

známá zákoutí kolem kolejí a spokojenû si

liboval, Ïe v‰e je na svém místû, Ïe v‰e je

jak má b˘t. Leã nebylo. Na pilífii dálniã-

ního mostu, pod kter˘m „‰alina“ projíÏ-

dûla, jsem zahlédl nápis nastfiíkan˘ spre-

jem. NedokáÏu vysvûtlit, proã jsem si

v‰imnul právû tohoto nápisu mezi spous-

tou jin˘ch. MoÏná proto, Ïe tento jedin˘

se dal „pfieãíst“. Vidûl jsem jej jenom pár

sekund, ale pfiesto mi uvíznul v pamûti

a neodbytnû se hlásil o pozornost. Ta jed-

noduchá vûta „SLUNCE NEVÍ, ÎE JE

HVùZDA“ mû neustále nutila pfiem˘‰let

o svém v˘znamu. O tom, co mi sdûluje,

o ãem vypovídá, a také o tom, co si s ní

mám poãít. 

Ano, Slunce je „jenom“ hvûzdou. Je

jednou z mnoha hvûzd, které lze spatfiit na

na‰í obloze, ale je také hvûzdou k Zemi

nejbliÏ‰í. A právû v tom je moÏná jedno

z poselství onoho nápisu. KaÏd˘ ãlovûk je

„jen“ jedním ze 7 miliard lidí na této pla-

netû, a kaÏd˘ je také nûkomu blíÏe neÏ tûm

ostatním. KaÏd˘ se mÛÏeme rozhodnout,

pro koho zÛstaneme „jenom“ hvûzdou

a pro koho budeme Sluncem. B˘t Sluncem

není v˘sada. Je to projev porozumûní,

tolerance, lásky a ohleduplnosti. B˘t Slun-

cem vyÏaduje skromnost hvûzdy a sílu

nejvût‰ího nebeského tûlesa v na‰í sluneã-

ní soustavû. B˘t Sluncem je lep‰í neÏ b˘t

hvûzdou! Anebo ne?

L. F.

B˘t sluncem…
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Tajemné dopisy ze zahraniãí
MoÏná, Ïe uÏ jste také nûkdy na‰li ve své

schránce dopis z Lond˘na, sice s exotickou po‰-

tovní známkou, ale bez razítka a zpáteãní adresy.

Nikdo by se nedivil, kdyby vás to pfiekvapilo, ale

mnohem více pfiekvapující je, Ïe vám pí‰e syn

b˘valého prezidenta Libérie a nabízí vám úãast na

neuvûfiitelné penûÏní transakci ve v˘‰i 177 milio-

nÛ americk˘ch dolarÛ, s podílem 30% z této ãást-

ky. Opravdu neuvûfiitelné?!? Ale opravdu je to pro

v‰echny z vás tak neuvûfiitelné? Opravdu nikdo

z vás ani na chvíli nepodlehl té krásné pfiedstavû

a poku‰ení zatelefonovat na kontaktní ãíslo uvede-

né v dopise? Pevnû vûfiím, Ïe nikdo, ale pro jisto-

tu a pofiádek.

VyuÏívám této pfiíleÏitosti,

abych se Vám pfiedstavil. Mé jméno

je Charles Taylor (ml.). Jsem synem

b˘valého prezidenta Libérie, zemû

v západní Africe. MÛj otec je v sou-

ãasné dobû drÏen proti své vÛli ze

strany OSN pro údajné trestné ãiny

z váleãn˘ch zloãinÛ. On v souãasné

dobû ãelí soudnímu procesu v Haa-

gu v Nizozemí. MÛj otec je dobr˘

ãlovûk, kter˘ se snaÏil mnoho udû-

lat pro na‰e lidi – Liberijce. Kontak-

toval jsem Vás s pfiesvûdãením, Ïe

budeme rozvíjet srdeãn˘ obchodní

vztah, kter˘ bude pfiínosem pro nás

oba. MÛj otec mi dal kontakt, kdyÏ

jsem ho nav‰tívil dne 19. Listopadu

2009. ¤ekl, Ïe má ve va‰i osobnost

plnou dÛvûru. MÛj otec drÏel ãástku

177 milionÛ americk˘ch dolarÛ

v bankách pod jménem svého pfiíte-

le z va‰í zemû: pan Odehnal (jako

blízk˘ pfiíbuzn˘, aby se zabránilo

jak˘mkoliv stopám. Tento pfiítel

mého otce zemfiel 25. ãervence pfii

dopravní nehodû. Otec nafiídil,

abych pouÏil tyto peníze na inves-

tiãní úãel, konkrétnû ve va‰i zemi. 

Slibuji, Ïe vám dám 30% z cel-

kov˘ch finanãních prostfiedkÛ za po-

moc a 10% ze zisku po zdanûní po

dobu pûti let. V souãasné dobû jsem

v Lond˘nû v Anglii. Zkontaktoval

jsem se s bankovním manaÏerem,

kde mûl mÛj otec uloÏené finanãní

prostfiedky. Také jsem prohlédl úãty

a potvrdil, Ïe jsou prostfiedky stále

tam. Po obdrÏení Va‰í odpovûdi

Vám dám v‰echny podrobnosti

o tom, jak budeme v této záleÏitos-

ti pokraãovat. 

Mám celou dokumentaci pro

vklad. Proto se snaÏím o získání

va‰í pomoci pfii pfievodu finanãních

prostfiedkÛ z Lond˘na.

S pozdravem

Charles Taylor (JNR)

…nevûfite neuvûfiitelnému !!!

Pfieklad originálního dopisu z angliãtiny:

VáÏen˘ pane Odehnal,
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...a je‰tû jeden dopis!

Ahoj Ïadatele,

Beru na vûdomí, e-mail t˘kající kon-
taktní vám mÛÏeme dát potfiebnou ãást-
ku formou této spoleãnosti, dáváme
z úvûrÛ na jasné a srozumitelné podmín-
ky m˘mi hodnotami a obchodní filozofie

je nad‰enou oddanost k zákazníkovi
sluÏby, velmi vysoké etické standardy
a integrity a Open komunikace voln˘ tok
informací, aby sv˘m zákazníkÛm dává-
me z úvûrÛ na ty, ktefií jsou v nouzi úvû-
ru. Dáme se podnikatelské úvûry, osob-
ní pÛjãky, studentské pÛjãky, pÛjãky na

auta a pÛjãky splatit úãty pouze pod jed-
nou podmínkou, pokud jste dÛvûru
a upfiímn˘, Ïe po obdrÏení tohoto úvûru,
kter˘ je vrátit v urãen˘ ãas vyplnit for-
muláfi Ïádosti o úvûr níÏe a vrátit se zpût
na mû.

Kfiestní jméno ________________
Pfiíjmení ________________
Sex ________________
Vûk ________________
Státu ________________
Zemû ________________
Povolání ________________
Mûsíãní pfiíjem ________________

MnoÏství potfiebné ___________
Úãel úvûru ___________
Trvání ___________
NáboÏenství ___________
Telefonní ãíslo ___________
âíslo mobilního telefonu __________
Pension adresa ___________
Adresa kanceláfie ___________

VyplÀte formuláfi Ïádosti o úvûr a zpût.

âekání formuláfie vyplnit 
a vrátit se zpátky
BÛh ti Ïehnej s pozdravem 

pan Mikite Howard, 
LSM 1283, Abuja 
Federal kapitálové území

Mnoha lidem pfii‰la elektronickou po‰tou naléhavá zpráva od „ctûného“ pana

Howarda. Je stejnû neuvûfiitelná, jako dopis od pana Taylora. Pfiesto nelze vylou-

ãit, Ïe nûktefií lidé, nacházející se v tíÏivé ekonomické situaci, podlehli i této jazy-

kovû neumûlé, naivní a prÛhledné nabídce.

Pfieãtûte si ji, pobavte se jí, pouãte se jí, ale hlavnû NEVù¤TE JÍ!



Podomní prodej • Platební  karty

Kdy a jak mÛÏeme
odstoupit od smlouvy

Obãansk˘ zákoník dává spotfiebiteli

v § 57 moÏnost odstoupit od smlouvy

uzavfiené mimo prostory obvyklé, bez

udání dÛvodu do 14 dnÛ od jejího uza-

vfiení. Nedo‰lo-li k pfiedání zboÏí, pak

dokonce aÏ do 1 mûsíce, a to bez jaké-

koliv sankce.

TO NEPLATÍ v pfiípadû, kdy si

spotfiebitel pozve náv‰tûvu prodejce za

úãelem objednávky nebo koupû zboÏí!

Pokud ve smlouvû nejsou uvedena

písemná upozornûní na moÏnost od-

stoupení od smlouvy, mÛÏe spotfiebitel

odstoupit od smlouvy do konce 1 roku.

Odstoupení od smlouvy posílejte

doporuãenû a hlavnû s dodejkou, která

vám pozdûji poslouÏí i jako doklad

o tom, Ïe je prodejce obdrÏel v fiádné

lhÛtû a va‰e odstoupení je tedy platné.

Zdroj: SOS Brno

Ztráta a krádeÏ 
platební karty

V tûchto pfiípadech je NUTNÉ co

nejrychleji odfiadit platební kartu od

va‰eho úãtu.

• BLOKACE – je doãasné nebo

i trvalé omezení práva pouÏívat

platební kartu. To se t˘ká pouze

autorizovan˘ch on-line transakcí,

tedy v‰ech transakcí proveden˘ch

elektronick˘mi kartami. Blokace

je otázkou nûkolika minut.

• STOPLISTACE – se t˘ká embo-
sovan˘ch karet, se kter˘mi lze

provádût neovûfiené transakce.

Tyto karty lze pouÏít v mechanic-

k˘ch kopírovacích zafiízeních

pouÏívan˘ch pro otisk identifi-

kaãních údajÛ z karty na zúãtova-

cí doklad. Jde o nevratné zru‰ení

práva.

Zdroj: SOS Brno

Rady a tipy 
pro platební karty
• Nikdy platební kartu nespou‰tûj-

te z oãí, vÏdy následujte obchod-

níka, pokud jde s kartou do ved-

lej‰í místnosti.

• PIN k platební kartû je dobré si

pamatovat, nikdy jej nenoste sou-

ãasnû s kartou nebo dokonce na

kartû pfiipsan˘.

• Samovoln˘ podpis na podpiso-

vém prouÏku platební karty odli‰-

te od podpisového vzoru na úãtu,

zabráníte tím pfiípadnému neo-

právnûnému hotovostnímu v˘bû-

ru na pokladnû va‰í banky.

• Máte-li jakékoliv podezfiení na

zneuÏití, nechejte kartu radûji zli-

kvidovat. Poplatek za likvidaci

karty je v dlouhodobém efektu

vÏdy niÏ‰í neÏ pfiípadná zcizená

ãástka z úãtu.

• Na internetu nakupujte jen od pro-

vûfien˘ch obchodníkÛ.

Zdroj: SOS Brno
Nûkolik trikÛ 
podomních prodejcÛ
• Prav˘m bohatstvím podomních pro-

dejcÛ jsou adresy a telefonní kontak-

ty va‰ich znám˘ch a pfiátel. Bez je-

jich souhlasu je prodejcÛm nedávej-

te.

• Pfiistoupíte-li na návrh prodejce uspo-

fiádat pfiedvádûcí akci u vás doma,

ztrácíte moÏnost odstoupit od smlou-

vy, neboÈ akce byla na va‰e pozvání.

• Odmítne-li vám prodejce ponechat

nepodepsanou smlouvu k prostudo-

vání nebo konzultaci, napfiíklad do

pfií‰tího dne, je to podezfielé a mûlo

by vás to varovat.

• Bez pozorného pfieãtení a porozumû-

ní obsahu nepodepisujte ani potvrze-

ní o tom, Ïe u vás prodejce byl (pro

jeho zamûstnavatele). Prav˘m dÛvo-

dem va‰eho podpisu mÛÏe b˘t snaha

o vylouãení moÏnosti va‰eho odstou-

pení od smlouvy.

POZORNù âTùTE a NESPùCHEJTE

S PODPISEM! P¤EM¯·LEJTE a PO-

RAëTE SE! NENECHÁVEJTE PRO-

DEJCE V BYTù O SAMOTù!

Zdroj: SOS Brno

PORADENSKÉ 
CENTRUM 
MùSTSKÉ POLICIE
Od 16. 9. 2011 otevíráme nové „Poraden-

ské centrum“ pro vefiejnost. Plnû nahradí

to, které znáte ze Zeleného trhu ã. 13,

a nabídne náv‰tûvníkÛm i dal‰í nové sluÏ-

by. Kromû informací z oblasti prevence kri-

minality a dopravní nehodovosti, zde

najdete také svoji „Knihovniãku bezpeãí“,

informaãní materiály o sociálních sluÏbách,

kontakty na dÛleÏité organizace a instituce

a budou zde k distribuci i vstupenky na dis-

kusní klubové veãery a vÛbec ve‰keré

informace o projektu Senior akademie. Od

kvûtna pfií‰tího roku zde bude moÏné se

pfiihlásit do VII. roãníku tohoto programu.

Na‰e Poradenské centrum, najdete na ulici

Kfienová ã. 4, a bude pro vefiejnost otevfie-

no: PO - âT od 7,30 do 17,00 h, a v PÁ od

7,30 do 14,30 h. Telefonovat mÛÏete na ãís-

lo: 543 566 246/245. Poradenské centrum

na Zelném trhu ã. 13, se od 16. 9. 2011 ru‰í.

PORADENSKÉ 
CENTRUM o.p.s. 
SPOLEâNù
Obecnû prospû‰ná spoleãnost pro vás pfiipravila

novou sluÏbu v rámci Jihomoravského kraje – Senior

Point, která Vám usnadní pfiístup k potfiebn˘m infor-

macím, poradí v Ïivotních situacích a nabídne moÏ-

nosti aktivního trávení Va‰eho volného ãasu.

Senior Point je kontaktní místo:
SluÏba je vybavena poãítaãem a vol-

n˘m pfiístupem na internet a moÏností tis-

ku (napfi. jízdní fiády). Na jednom místû

získáte informace, které Vás zajímají:

z oblasti aktivního Ïivota kultury (pfied-

ná‰ky, koncerty), z oblasti osobní bezpeã-

nosti a prevence kriminality, zprávy a no-

vinky v sociálním a zdravotním systému,

novinky o projektu Senior pas vãetnû moÏ-

nosti registrace, poskytnutí seznamu sle-

vov˘ch míst a ãasopisu Seniorpas Novinky.

MÛÏete se zde posadit a pfieãíst si noviny,

pokud se budete cítit unaveni. V‰echny tyto

sluÏby jsou pro Vás ZDARMA.

Kontaktní centrum
projektu Senior Point Brno
Mendlovo nám. 1a

603 00 Brno

Tel.: +420 543 212 870

e-mail: brno@spolecne.info

Pondûlí 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Stfieda 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pátek 9.00 - 12.00 hod.
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SluÏebny revírÛ
Mûstské policie Brno,
kde se mÛÏete zajímat 
o svého územáfie 
podle mûstské ãásti 
ve které bydlíte

revír ST¤ED
Kfienová 288/4, Brno-Trnitá

Tel.: 543 566 111 543 210 749

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: Stfied

revír SEVER
Nováãkova 229/16, Brno-Husovice

Tel.: 545 241 904, 545 241 905, 

545 573 540

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Sever, Obfiany a Malomûfiice

revír JIH
Dornych 59/114, Brno-Komárov

Tel.: 545 214 176

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Jih, âernovice, Slatina, Tufiany, Chrlice

revír V¯CHOD
Velkopavlovická 4310/25, Brno-Îidenice

Tel.: 544 233 504

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Vinohrady, Lí‰eÀ, Îidenice

revír POLE
Medlánecká 845/29, Brno-¤eãkovice

Tel.: 541 226 726, 541 226 719

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Královo Pole, ¤eãkovice a Mokrá Hora,

Medlánky, Jehnice, Ofie‰ín, Útûchov,

Ivanovice a obce Vranov, Lelekovice

revír TÁBOR
Horova 1623/28, Brno-Îabovfiesky

Tel.: 541 212 706, 549 244 249

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Îabovfiesky, Jundrov, Komín

revír ZÁPAD
U Hfii‰tû 2, Brno-Star˘ Lískovec

Tel.: 547 223 343

Územní pfiíslu‰nost pro ÚMâ Brno: 

Bohunice, Star˘ Lískovec, 

Nov˘ Lískovec, Bosonohy, Kohoutovice

revír BYSTRC
Nám.28 dubna 1165/61, Brno-Bystrc

Tel.: 546 214 444, 546 224 530

Územní pfiíslu‰nost k ÚMâ Brno: 

Bystrc, Îebûtín, Kníniãky

Od 1. 7. 2011 spustila brnûnská

mûstská policie na sv˘ch webov˘ch

stránkách projekt „Územáfi“. Jeho

hlavní my‰lenkou je, aby obãané znali

stráÏníka, kter˘ odpovídá za pofiádek

v daném okrsku, aby vûdûli na koho,

a kam se mají obracet s oznámením,

nebo Ïádostí o pomoc, ale aby také

vûdûli, komu mohou pomoci pfii fie‰e-

ní problémÛ, které lidi v daném okrsku,

ulici ãi domû trápí. Systém samosprá-

vy, jehoÏ souãástí je i mûstská policie,

poãítá s tím, Ïe komunikace a pomoc

bude oboustranná a vzájemná. Mûstská

policie Brno je VA·E POLICIE a je

proto pfiirozené, Ïe se VÁM snaÏí b˘t

nápomocna. Stejnû tak pfiirozené je, Ïe

i VY své policii pomÛÏete a podpofiíte

ji. Va‰e vãasná oznámení, vûcná svû-

dectví, ale i jasnû deklarovaná podpo-

ra v diskuzích, pfii zákrocích a úko-

nech, které stráÏníci vykonávají v sou-

ladu se zákonem, to je to, co z na‰í

policie udûlá tu VA·I.

Máte-li moÏnost pfiipojit se na inter-

net, najdûte si SVÉHO ÚZEMÁ¤E na

webov˘ch stránkách www.mpb.cz,

nebo se zajímejte na sluÏebnû svého

místnû pfiíslu‰ného revíru. Pokud neví-

te, která sluÏebna je pfiíslu‰ná pro va‰i

ulici, volejte nebo pfiijìte osobnû do

Poradenského centra Odboru prevence

Mûstské policie Brno, kde vám potfieb-

né informace rádi vyhledáme. Poraden-

ské centrum najdete na ulici Kfienová

ã. 4, v pfiízemí. 

Nav‰tívit jej mÛÏete: 

PO - âT: 7,30 aÏ 17,00 hod.

PÁ: 7,30 aÏ 14,30 hod.

Budete li, do poradenského centra,

telefonovat, pak ve stejné dny a stejn˘

ãas volejte na ãíslo 543 566 245 / 246.

Chcete li nám poslat elektronickou

zprávu, pak pi‰tû na adresu: preven-

ce@mpb.cz. 

■

Od leto‰ního roku naznala na‰e

Senior akademie nemal˘ch zmûn. Pro

vás, na‰e absolventy, jsme pfiipravili

dal‰í programy, které, jak doufáme, pfii-

spûjí k va‰emu bezpeãnému a pohodo-

vému Ïivotu v na‰em mûstû. Kromû

„Základního studijního programu“,

kter˘ jiÏ absolvovalo témûfi 600 senio-

rÛ, zaãal fungovat i „Pokroãil˘ studij-

ní program“, ve kterém je nyní zapoje-

no 100 seniorÛ - studentÛ. Pro vás

v‰echny, ktefií jste absolvovali alespoÀ

jeden ze jmenovan˘ch programÛ, jsou

urãeny „Programy absolventské“.

Jedním z nich je tento zpravodaj, kte-

r˘ jsme nazvali „Absolventské listy“
a bude pro vás vycházet ãtvrtletnû.

Termíny pro distribuci listÛ jsou: 9. 11.

2011; 8. 2. 2012; 9. 5. 2012; 8. 8. 2012;

7. 11. 2012. V tyto distribuãní dny naj-

dete nová ãísla Absolventsk˘ch listÛ na

na‰ich sluÏebnách, Poradenském cent-

ru a samozfiejmû i webov˘ch stránkách

ww.mpb.cz.

Dal‰ím absolventsk˘m programem

je „Diskusní klubov˘ veãer“, kter˘ je

jakousi komorní formou dal‰ího vzdû-

lávání seniorÛ - absolventÛ. V krásném

a útulném prostfiedí Klubu zastupitelÛ,

kter˘ najdete v centru mûsta Brna na

ulici Meãová ã. 5, vám stráÏníci odbo-

ru prevence vÏdy pfiedstaví zajímavé-

ho hosta, se kter˘m si mÛÏete povídat

na dané téma. Klubové veãery budou

vÏdy v pátek od 16,00 do 20,00 h.

Termíny konání „klubov˘ch veãerÛ“

sou: 7. 10. 2011; 13. 1. 2012; 13. 4.

2012; 3. 8. 2012; 12. 10. 2012. Kapa-

cita klubu je omezena na 50 osob

a proto je nezbytné zajistit si místenky.

Ty budou k dostání v Poradenském

centru na ulici Kfienová ã. 4, a to nej-

dfiíve 1 mûsíc pfied termínem konání.

Poradenské centrum je otevfieno PO -

âT: 7,30 aÏ 17,00 hod. PÁ: 7,30 aÏ

14,30 hod. Na kaÏd˘ „klubov˘ veãer“

pfiipravíme doplÀkov˘ program, ale

bude zde prostor i pro pfiátelské pose-

zení a popovídání.

■

Znáte svého 
„Územáfie“?

Absolventské 
programy akademie


