Beneovské

ozvìny

Duben 2017

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

(dle rozpisu na dveøích ordinace)
Po  7:15  13:00 Kaplice
Út  7:15  9:00 Malonty
9:30  13:00 Kaplice
St  7:15  9:00 Beneov n. È. 9:30  16:00 Kaplice
(16:00  18:00 pro zvané)
Èt 7:15  13:00 Kaplice
Pá 7:15  10:00 Kaplice

Váení spoluobèané,
jaro se nám pomalu otevírá v plné kráse.
Slunce se na nás obèas usmìje, první kvìty a
první zpìvní ptáci zvìstují, e u se od nás
zima pomalu odvrací. Nejvìtí pøedzvìstí jara,
ale i pøekvapením, je ji v tuto dobu krouení
èápa nad Beneovem. Ale moná nám pøinesl navýení poètu obyvatel a dìtský pláè novorozence, který
pøináí radost a tìstí. Vdy s napìtím oèekáváme, kolik dìtí pøijde k zápisu, jak do pøedkolního zaøízení,
tak do koly. V souèasné dobì je pøedevím na obci, aby zajistila øádné vzdìlávání a financování právì
kolních a pøedkolních zaøízení, kterých je zøizovatelem. Postoj státu vùèi základnímu vzdìlávání
v odlehlých lokalitách není pro nás nijak pøíznivý. Pøíspìvky ze státního rozpoètu se neustále sniují natolik,
e není moné zajistit plnohodnotné vzdìlávání bez pøispìní finanèních pøíspìvkù obcí.
A nepøíznivá je i situace v monostech dalího vzdìlávání v naí oblasti. Urèitì vichni s napìtím sledujeme
situaci v Kaplici, kdy hrozí zruení gymnázia a støední koly, jejich zøizovatelem je Jihoèeský kraj. Nae
obec i okolní obce mají zájem na zachování maturitních oborù, aby tato èást regionu nebyla oizena o dalí
vzdìlávání. Pokud dojde k uzavøení, dìti, které nemají tak silné sociální a finanèní zabezpeèení v rodinì,
mají v dalím vzdìlávání prostì smùlu.
Bohuel postoj naich zákonodárcù, státu a ministerstev není pro nae obce nijak pøíznivý. Nesnaí se øeit
situaci okolo vzdìlávání, ale nejhorí je, e neøeí závanou situaci kolem zdravotnictví. Není ádný zájem
o to, aby se naim obèanùm zajistilo øádné lékaøské oetøení. Zdravotní pojiovny u vùbec nemají zájem
o zabezpeèení lékaøské péèe, jejich argumentem je neustále jen to, e lékaøská péèe má být dostupná
do ètyøiceti kilometrù. Poadavky obèanù a obcí se neakceptují, neøeí. Kdo vlastnì má v tomto poslední
slovo?
Na závìr bych se chtìla vrátit k masopustu a k lidem, kteøí se do koledy vydali. Vám vem bych chtìla touto
cestou podìkovat i za to, e máte stále zájem o zachování jedné z nejstarích tradic u nás. Dík patøí také
za reprezentování naí Staroèeské koledy v Èeských Budìjovicích. Tlumoèím i podìkování od organizátorù
setkání koled v Èeských Budìjovicích.
Vìci lásky jsou vìci ivota. Po èase zimním pøicházívá jaro, po beznadìji vzniká nadìje, po hrùzách noci zasvítává den. Vladislav Vanèura
Veronika Zemanová Korchová
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Váení spoluobèané, v období cca od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 probìhne oprava kanalizaèního a
vodovodního øadu a teplovodu, vèetnì nového povrchu komunikace a pøilehlých chodníkù v úseku od
vjezdu z ulice Novohradská na námìstí po køiovatku ul. Trní a Dlouhá u hasièù. Dále rekonstrukce
zasáhne do lokality Nové domovy, a to k provozovnì Pavel Èíek (oprava a prodej jízdních kol), do
vnitrobloku ul. Nové domovy k budovì výmìníku.
Z tìchto dùvodù nebude moný prùjezd centrem mìsta Kaplice. Komunikace bude uzavøena po etapách,
vdy na nezbytnì nutnou dobu dle postupu stavebních prací.
Objízdná trasa bude vedena po obchvatu mìsta Kaplice.
Vjezd na námìstí bude zajitìn z ulice Dlouhá ulicí Pivovarskou a výjezd ulicí Masná a Kostelní.
Vjezd do lokality Nové domovy bude zajitìn z ulice Fantova okolo lékárny u polikliniky pomocí semaforù.
Parkovitì u poty bude uzavøeno. Obèané budou moci po dobu rekonstrukce bezplatnì uívat parkovitì v
ul. Dlouhá (zahradnictví u Bauernöpla) a odstavnou plochu u autobusového nádraí v ul. Trní (bývalé
uhelné sklady).
Autobusová zastávka na námìstí bude zruena. Autobusová zastávka u gymnázia bude po dobu rekonstrukce
pøemístìna do ul. Omlenická poblí základní koly Omlenická.
Za vzniklé obtíe se Vám pøedem omlouváme, stavební práce budou provedeny v nejkratím moném
termínu.
Bc. Milue Luková, referent odboru správy majetku ekonomiky a kolství MìÚ Kaplice

Ve skladových prostorách obecního úøadu se u dlouhá léta nacházejí kamenná boí muka, která musela stát
nìkde v tìsné blízkosti Beneova. Jsou zpracováním velmi podobná tìm, která stojí blízko Kachního (také
Kancléøského) rybníka. Prosíme pamìtníky o pøesnou lokalizaci této památky. (Informace do knihovny nebo
paní Michlové).

Tato tøeeò na Vìrtelích u letos nerozkvete, asi nìkomu pøekáela....
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Ve støedu 22. bøezna se recitátorky z naí koly zùèastnily oblastního kola recitaèní soutìe Zvonek z
Novohradských hor v Malontech. Ve velké konkurenci dìvèata obstála na jednièku: v 1. kategorii získaly
Saa Herdeha 1. místo a Kateøina Novotná cenu poroty, ve 2. kategorii Adéla Kvasníková cenu poroty.
Vem dìvèatùm dìkujeme za úèast a gratulujeme!
Klára Èechová

V sobotu 4.bøezna jsme s dìtmi z krouku
mladých hasièù vyrazili
na tradièní pøedsezónní výlet. Tentokrát
nás kroky zavedly do Tøebonì. Tøeboò
urèitì stojí za návtìvu, my jsme s dìtmi
nejdøíve zamíøili do Záchranné stanice pro
handicapované ivoèichy, zaøízené pro
doèasné umístìní nalezených poranìných
volnì ijících ivoèichù. A tak jsme
z blízka vidìli nìkteré dravce, sovy nebo
labu, která byla vysvobozena ze zamrzlé
øeky v Èeských Budìjovicích. Ve
volierách se schovávaly také veverky,
kuna, lasice a dokonce lika. A vidìt
spícího netopýra se asi také hned tak
nìkomu nepodaøí.
Dalí cesta nás zavedla  kam jinam ne k hasièùm.
Navtívili jsme tøeboòské profíky a prohlédli si jejich
vybavení a techniku.
A nakonec nás èekala prohlídka novì zrekonstruovaného
Domu tìpánka Netolického a v nìm stálá expozice o
tøeboòském rybníkáøství. Z výletu jsme se vrátili pøíjemnì
unaveni, ale plni nových záitkù.
Petra Lepová, vedoucí mladých hasièù
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29.4.  Omlenice  11:00
7.5.  Holubov  11:00
27.5.  PLAMEN Kaplice  9:00
10.6.  Chlum  11:00
24.6.  Beneov n. È. 13:00
9.9.  Tøísov  11:00
23.9.  D.Dvoøitì  10:00
14.10.  ZPV  Mojné  10:00

Pøíbìh
Fantastická zvíøata a kde je najít zaèíná v roce 1926,
kdy se Mlok Scamander  kterého hraje dritel
Oscara Eddie Redmayne  vrací z cesty po svìtì,
bìhem ní nael a zdokumentoval pestrou kálu
kouzelných tvorù. Nakrátko se zastaví v New Yorku
a zase by z nìj bez nehody odjel nebýt neèara
Jacoba, ztraceného magického kuføíku a útìku
nìkolika Mlokových fantastických stvoøení, která
by mohla zpùsobit svìtu neèarù i èarodìjù poøádné
problémy.
Ivy je dvanáct let a
za svùj ivot u zvládla vytoèit, nakrknout a rozèílit
pìknou øádku nafrnìných aristokratù.
Je nesnesitelnì neomalená, nehoráznì neskromná
a nesmírnì neposluná. Zároveò je ale i neèekanì
nebojácná, nevídanì nebezpeèná a neskonale
nezdolná. A jedno je jisté: rozhodnì, rozhodnì není
neslaná nemastná! Dovede lhát, a se jí od pusy
práí, umí vodit druhé za nos, protoe má za uima
a oèi na stopkách. Klidnì si na kadého otevøe pusu,
ale neèeká, a jí do ní vlétnou peèení holubi.
Co jiného taky zbývá nebohé oputìné sirotì,
samotné na celém svìtì!!! Jene poslední dobou se
kolem ní zaèíná roztáèet záhadný kolotoè plný
intrik, pøízrakù, duchù a zákeøných zloèinù.
Je moné, aby vechny ty neuvìøitelné nehody,
nesmysly a nepravosti naznaèovaly, e je Ivy moná
nìco víc ne jen obyèejná holka?
Neuvìøitelnì silný
pøíbìh otce a jeho autistického syna, kteøí k sobì
nali cestu díky poèítaèové høe. Alex svou enu
Jody miluje, ale zapomnìl, jak jí to dát najevo.
Zboòuje i svého autistického syna, ale ani za mák
mu nerozumí. Sam je plný pøekvapení a svìt je pro
nìj hádanka, kterou bez pomoci nedokáe rozlutit.
A díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem
najdou spoleèný prostor, v nìm se zaènou lépe
poznávat a navzájem se chápat. Dokáe se rozpadlá
rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát
znovu dohromady?

Mladá
aristokratka Marie Kostková z Kostky opìt
øeí nezávidìníhodné problémy. Nejchudí
zámek
v Èechách zùstává vìrný svému oznaèení, a
tak tu hrabìcí rodinka ani personál rozhodnì nemají
ustláno na rùích. Místo davù návtìvníkù se na zámku
kupí neproplacené faktury za vodu a hrozí, e záhy
bude nejvìtí atrakcí kadodenní koupel obyvatel
zámku v kanì s deovkou. Chce
to nìjaký nápad Skvìlým øeením se zdá být , v
nìm se mladá aristokratka Marie III. pøed zraky
návtìvníkù chystá, po vzoru svých pøedchùdkyò,
pøedèasnì zemøít. Smrt pøitáhne senzacechtivé turisty,
bulvární tisk jim udìlá reklamu a budou mít
vyhráno. Jenome vechno je opìt jinak  projekt
s aristokratkou v rakvi je mrtvý. A zabil ho kníe
Schwarzenberg. Nikdy ale není tak zle, aby nemohlo
být hùø. O tom nás s nevyèerpatelnou dávkou humoru
pøesvìdèuje pokraèování úspìných knih Poslední
aristokratka a Aristokratka ve varu.
Amedeo
Esposito, nalezenec z Florencie, nael koneènì svùj
domov na malièkém ostrùvku na samém jihu Itálie.
Zaujal ho dùm, o nìm místní lidé tvrdí, e v nìm
straí. Amedeo opravil drolící se zdi, vymìnil zetlelé
dveøe a zametl podlahy a hrdì zde otevøel bar, který
pojmenoval Dùm na konci noci. Obklopen umìním
moøe a vùní bougainvillejí tu zaèíná svùj nový ivot
s krásnou, nesmírnì inteligentní uèitelkou Pinou. Dùm
na konci noci se stává domovem pro celé generace
odváné a chaotické rodiny Espositových, zatímco
na ostrov doráí století prudkých zmìn, po válce
pøicházejí turisté a také recese. Je to místo plné
pøíbìhù, legend a obèas i zázrakù. Mìní se reimy,
na svìtlo vycházejí zrady a vznikají neèekaná
pøátelství, ale Dùm na konci noci zùstává jako pozadí
pro dávné sváry i dìjitì velkých lásek.

22.listopadu byl proveden první odsun Nìmcù z Beneova. Bylo odstìhováno asi 30 rodin, ly na práci
do vnitrozemí, hlavnì na Tøeboòsko.
1.prosince byl otevøen dìtský domov pro pøespolní dìti. Správcem byl stanoven uèitel Stanislav Dvoøák.
Domov vyuilo 35 dìtí. Kadý den odpoledne byly pro nì zavedeny tzv. opakovací hodiny. V pátek se dìti
rozjely do svých domovù, mnohdy se jim ani nechtìlo. (Pozn.: Domov byl umístìn ve vile pøi cestì do Klení,
døíve M, dnes Bentex.)
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Po sedmileté pøestávce byl na námìstí vztyèen vánoèní strom republiky. 16.prosince veèer pod ním kolní
dìtský sbor s uèiteli zazpíval koledy. Pøi vánoèní nadílce byly dìti obdarovány vánoèkami od pekaøe
p. Nárta a atstvem a obuví, pøevánì ze zabaveného nìmeckého majetku.
V únoru bylo svoláno rodièovské sdruení, kterého se zúèastnilo 26 rodièù. Pøedsedou sdruení byl
zvolen t. strámistr V. Panu, místopøedsedou rolník V. Kuèera, jednatelem uèitel Fr. Parkos, pokladníkem
potmistrová R. Likavcová.
24.února øeditelství koly uspoøádalo dìtský ples. Hrála Beneovská tøináctka a Borovanský jazz. Dìti
v krojích zatanèily èeskou besedu, kozáèka a dalí tance. (foto 1)
8.bøezna dìtská krojovaná druina vystoupila s pásmem zpìvu, recitací
a národních tancù v Kaplici pod zátitou K. Kozlíka.
11.bøezna nastoupil do koly pomocný uèitel ruského jazyka Petr Sokolowsky,
pùvodem Rus od Charkova. Za války byl vìznìn v Osvìtimi, pozdìji v Linci. Jako
partyzán pomáhal pøi osvobozování. Od kvìtna 1945 byl tlumoèníkem na OSK
v Krumlovì, od roku 1946 pùsobil na Kaplicku.
V kvìtnu se kola pøipojila k oslavám 1. výroèí osvobození vlasti: 5.5. vztyèení
státní vlajky na námìstí (foto 2) 8.5. veèer lampionový prùvod, 9.5. se na høiti
konaly soutìe  soutìe na høiti a kousání koláèe.
26.5. se konaly volby do Národního shromádìní.
1.

2.

V Beneovì se voleb zúèastnilo 273 volièù. KSÈ získalo 166
hlasù, národní socialisté 68, soc. demokraté 23, strana lidová
13 a 3 hlasy byly neplatné.
V èervnu pøedal zemský agronom ing. Dimytrenko 10 000
Kès jako dar ministerstva zemìdìlství pro zøízení
zemìdìlského útulku.
V èervnu vyjeli áci autokarem ONV na kolní výlet do
Èeského Krumlova, Romberku a Vyího Brodu. Jízdné
hradila kola. Následovalo pochodové cvièení na zámek

ofín a do ofínského pralesa. Obìd zajistila pojízdná vojenská kuchynì.
Ke konci kolního roku dostaly dìti dárek  mléèné konzervy, mýdla, hraèky a cukroví ze zásilky
amerického èerveného køíe.
Z Pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Michlová

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem HuemerKrainerem)
Vrátímeli se zpìt Pobøení ulicí podél Èerné do mìsta, pøijdeme k ústí ulièky, pojmenované po
beneovském rodákovi spisovateli Josefu Ganglovi, a v ní k domu èíslo 60. Odtud jezdil pravidelnì
dostavník do Vídnì a do roku 1872. Tehdejí majitel jezdil týdnì støídavì s majitelem domu èíslo 90 na
tøídenní cestu do Vídnì. Otevøení eleznice Èeské Budìjovice  Vídeò znamenalo konec pro dopravu
dostavníky.
Pøes most pùjdeme kolem mlýna, jeho pøízvisko "Hofmühle" (Panský mlýn) poukazuje na døívìjí
pøíslunost k vrchnosti. Mlýn pøeel z panského vlastnictví v roce 1752 na rodinu Holzhacker.
Za mlýnem odboèuje vpravo silnice do Kuøí. Tam, kde procházela mezi domy 37 a 38, zuoval silnici
mohutný skalní blok, tzv. "Franzosenstein". Mìsto v zimì roku 1805 poskytlo pøístøeí francouzskému
vojsku. To nemohlo pøi svém odchodu projet se svými irokými proviantními vozy a vojáci skálu èásteènì
roztøítili. Krátce na to byly poslední zbytky skály odklizeny a ulice rozíøena.
Pùjdemeli silnicí na Èerné údolí, projdeme kolem tzv. Jägerhausu. Ke konci 16.století to byl panský
pivovar, po jeho zruení zde byli ubytovaní pantí myslivci. Ti se pøíli dobøe nesnáeli s obyvateli mìsta.
Zvlátì na poèátku 18.století dolo kvùli nim ke sporu mezi obèany a vrchností, bìhem nich se jednou
Beneovtí provinili otevøenou rebelií, proèe 3 nejváenìjí radní byli uvreni do vìzení v Nových
Hradech. Beneovtí si na toto stìovali u krále Karla VI. Rozsudek, který král vynesl, dopadl ve prospìch
Beneova, ale kladené podmínky pro dalí souití s myslivci neposkytly obèanùm oèekávanou satisfakci.
Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Michlová
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Osmá nejvìtí zemì svìta nabízí celou pestrou
smìsici barev, vùní i pøírodních krás. Pustá
vysokohorská náhorní ploina Atacama je nejen
jedním z nejsuích míst naí planety, ale také
domovem mohutných vulkánù v èele s nejvyí
sopkou svìta Ojos del Salado (6893 m), na její
vrchol se rovnì podíváme. Kromì popisu toho, jaké
nástrahy skýtá pohyb v tìchto extrémních
podmínkách, si uijeme i pohodový odpoèinek v
okolí Mendozy, nejvyhláenìjí vinaøské oblasti
zemì, kde sklenici silného èerveného vína nejlépe
doplní neménì proslulý argentinský steak. Na závìr
naeho putování s Jakubem Cejpkem zamíøíme na
sever Patagonie, která je díky rozlehlým jezerùm a
nádhernì zelené pøírodì pravým protipólem
nehostinného severu a krásnì tak dokresluje
rùznorodost a malebnost této jihoamerické zemì.

Obrazy ze ivota mladého & Enkaustické
obrazy plné energie, které léèí podvìdomí.
Výstavní síò kina Kaplice

9. roèník dìtské hudebnì  dramatické pøehlídky
Sobota pøehlídka hudebních skupinek,
Nedìle vystoupení dìtských a studentských
divadelních spolkù
Bìhem celé akce nabízíme pro vechny zájemce
výtvarnou dílnu, rùzné hry a monost obèerstvení
v Kinokavárnì Kaplice.
Kulturní dùm Kaplice
Ètvrtek 6.4.2017 od 10:00 do 18:00
Pátek
7.4.2017 od 8:00 do 18:00
Sobota 8.4.2017 od 8:00 do 18:00
Nedìle 9.4.2017 od 8:00 do 12:00
Sál kulturního domu

Srdeènì zveme.

Cestovatelská beseda s Tomáem Vaníèkem.
Kino Kaplice
vstup 60, Kè

Koncert èeské rockové skupiny.
Pøedprodej vstupenek v infocentru: 450, sezení
a 400, Kè stání / 500, Kè na místì
Kulturní dùm Kaplice

Taneèní veèer s hudbou 70.  90. let. Monost
rezervace v restauraci nebo na tel. èísle
380 312 605. Slovanský dùm
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Koncem února Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo
Strategii Místní akèní skupiny Sdruení Rùe pro
rozvoj regionu, co je nutným pøedpokladem pro to,
aby MAS mohla podpoøit projekty adatelù z území.
První výzvy pro podávání ádostí o dotace MAS
pøipravuje u na poèátek dubna. cca5. Dubna bude na
webových stránkách MAS zveøejnìna výzva k
Operaènímu programu Zamìstnanost a to pro dvì
opatøení, a to: Podpora poskytování sociálních slueb
a Prorodinná politika.
Budou podporovány tyto sociální sluby podle Zákona
o sociálních slubách:

·

· Odborné sociální poradenství  § 37
· Terénní programy  § 69
· Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi  § 65
· Raná péèe  § 54
· Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde  § 62
· Sociální rehabilitace  § 70
· Sociálnì terapeutické dílny  § 67
· Sluby následné péèe  § 64
· Podpora samostatného bydlení  § 43
· Osobní asistence  § 39
Odlehèovací sluby  § 44

Pøedpokládáme podporu projektù poskytovatelù
sociálních slueb ve prospìch cílových skupin z regionu
v rozsahu cca 400 tis.  1 mil. Kè, které mohou být a
tøíleté.
V opatøení Prorodinná politika podpoøíme
·
·
·
·
·
·

Zaøízení péèe o dìti zajiující péèi o dìti v dobì
mimo kolní vyuèování (ranní èi odpolední pobyt)
Doprovody na krouky a zájmové aktivity
Pøímìstské tábory
Spoleèná doprava dìtí do/ze koly, dìtské skupiny
a/nebo pøímìstského tábora,
Dìtské skupiny (pro veøejnost i podnikové)
Vzdìlávání peèujících osob

Zde pøedpokládáme podporu projektù ve prospìch
cílových skupin z regionu v rozsahu cca 400 tis.  1 mil.
Kè, které rovnì mohou být a tøíleté.
Semináø pro adatele do tìchto výzev OPZ probìhne
20. dubna v sídle MAS. Více informací k výzvì,
semináøi, moným konzultacím apod. bude zveøejnìno
spolu s výzvou 5. dubna na http://mas.sdruzeniruze.cz
Výzvy k dalím operaèním programùm v gesci MAS
(PRV, IROP) budou vyhláeny v prùbìhu kvìtna
a èervna 2017, dalí výzvy pak následnì bìhem záøí.
Z. Guthová, MAS Sdruení Rùe
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Váení ètenáøi, chtìli bychom Vás poádat
o pomoc s identifikací osob na fotografii.
Informaci mùete zavolat na tel 727 814 457 nebo
napsat na knihovna@benesovnc.cz nebo na
veska27@gmail.com
Dìkujeme.

Øeení z minulého èísla zpravodaje: Místo otazníku bude èíslo 17. A proè? Èíslo nad dvìma spodními èísly
je vdy o jednu mení ne je jejich souèet. Je to jednoduché, e?

A máme tady dalí úkol pro nae malé ètenáøe.
Správnou odpovìï polete na knihovna@benesovnc.cz do 20.4.2017. Na první tøi správné odpovìdi èeká
odmìna.

Aè se nám zdálo, e èasu je spousta, je tu duben a
na jeho závìru také plánovaný zájezd na Muzikál
Mefisto do praského Divadla Hybernia. Zájezd se
uskuteèní
A zde jsou dalí informace pro úèastníky. Odjezd z
Beneova od OÚ ve 12:00. Po domluvì lze
nastoupit po trase, tj. Kaplice u Penny (z dùvodu
uzavírky centra Kaplice), pøípadnì Èeské
Budìjovice  èerpací stanice OMV Na dlouhé louce.
Pro ty, kdo mají zamluvené vstupenky do Grévin,
muzea voskových figurin, je domluvena návtìva
muzea mezi 15 a 15:30. Ostatní se mohou libovolnì
projít centrem Prahy a v 18:00 stihnout zaèátek
muzikálu.
Pøípadné dalí informace na tel. 727 814 457 nebo
knihovna@benesovnc.cz

Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy
20. v mìsíci, kontakt: knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo
OÚ. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 3.4. 2017
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