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Milá Slávko,
jako vèera si pamatuju, kdy jsem vedla holky poprvé do kolky. Je to u pìkných pár let,
které utekly jako voda. Za tu dobu prolo kolkou a tím i Tvýma rukama nespoèet dìtí,
kterým jsi vìnovala spoustu èasu.
Byla to Tvá práce, kterou jsi milovala a vìnovala se jí naplno. Ne vdycky to bylo
jednoduché. Ale bojovalas´. Práce s lidmi u je taková. Je to boj i radost zároveò.
A pøila poslední bitva. Doufali jsme, ale zázrak se nestal a Ty jsi svùj poslední boj se
zákeøným nepøítelem prohrála.
Je mi to moc líto, bude nám chybìt.
Díky za vechno, co jsi udìlala pro nae dìti a tím i pro nás.
Rùa
Váení spoluobèané,
tak jako v loòském roce i letos nám mìsíc duben potvrdil, e ne nadarmo je spojen s aprílovým poèasím.
Potýkali jsme se opìt s velkými výkyvy poèasí, co moná i ovlivní celkovou úrodu, a my opìt budeme
muset sáhnout po ovoci v supermarketu místo rovnou ze stromu. Ale to se potvrdí a v letních mìsících a
moná mráz toho tolik neznièil.
Z obce :
Zahájeny byly práce na rekonstrukci chodníkù na námìstí. První etapa bude od lípy podél Obecního úøadu,
Hotelu u Petra a po køiovatku. Prosíme tedy o shovívavost a pochopení pøi pracích, protoe bude omezen
prùchod po chodnících. Silnicí procházejte s nejvyí opatrností.
Pracujeme na jarních úklidech, jak v Beneovì, tak v ostatních osadách.
V osadì Klení probíhá èitìní stok a úklid po zimì.
Pøipravujeme opìt jarní rozvoz kontejnerù na velkoobjemový odpad do naich osad. Chceme Vás touto
cestou poádat, aby jste do kontejnerù neodkládali jiný odpad, ne ten, co tam patøí. Informace o umístìní
kontejnerù budou vyvìeny na vývìskách a na webových stránkách obce www.benesovnc.cz .
Pokud se vám nepodaøí v dobì pøistavìní kontejnerù velkoobjemový odpad odloit, je moné stále vyuít
sbìrné místo v Beneovì nad Èernou, a to kadou sobotu od 8.00 do 12.00.
Vývozy smìsného komunálního odpadu (vývoz popelnic) v rámci správního území obce Beneov nad
Èernou probíhá v letním období 01. 04. do 31.10. 1x za 14 dnù ve ètvrtek (
).
Ze zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce schválilo Úèetní závìrku a Hospodáøský výsledek M A Z za rok 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení poární støíkaèky pro SDH.
Zastupitelstvo obce schvalilo uzavøení Mateøské koly Sedmikráska Beneov nad Èernou v dobì od
31. èervence 2017 do 1. záøí 2017.
Vìøím, e fantazie je silnìjí ne vìdìní. e mýty mají vìtí moc ne historie. e sny jsou mocnìjí ne
skuteènost. e nadìje vdy zvítìzí nad zkueností. e smích je jediným lékem na zármutek.
A vìøím, e láska je silnìjí ne smrt. Robert Fulghum
Pøemýlela jsem, jak zaèít úvahu nad ztrátou naich obèanù, kteøí odcházejí na vìènost. Museli jsme se,
jak v loòském roce , tak na poèátku tohotu roku rozlouèit s velkou bolestí s mnoha milovanými lidmi.
Napadl mne citát od Roberta Fulghuma, je vyjadøuje, jak pøekonávat bolest. Èasto se potkáváme se smrtí a
tìko, tìko ji pøijímáme. Pøicházímeli o èlovìka blízkého, je to o to tìí. I ve spoleèenství obce
pøicházíme o lidi, kteøí jsou naí souèástí, jejich ivot a prác e jsou pøínosem pro vechny. Nebylo
jednoduché rozlouèit se s naím praktickým lékaøem MUDr.Jiøím Ptáèkem, jeho ztráta je stále patrná.
Dalí ranou pro naí obec je odchod naí paní øeditelky M Sedmikráska Slávky Nové. Svou láskou
k hudbì a zpìvu rozdávala radost nám vem. Odela, ale vzpomínka zùstane v nás. Budeme na ni
vzpomínat s láskou, obdivem a pokorou. Milá Slávko, dìkujeme za ve.
Odkaz pro nás vechny :
Smrt není nejhorí ztráta v ivotì. Nejhorí ztráta je, kdy uvnitø nás nìco zemøe, zatímco my ijeme
Norman Cousins
Veronika Zemanová Korchová
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V sobotu dne 31.3.2017 se áci naí koly zúèastnili tradièních Bujanovských koláèových bìhù, kde sklidili
velmi pìkné úspìchy. Krásné 1. místo obdrela Tereza Gubaniová, Adéla Kvasníková a imon Tomeèka se
umístili na 2.místì a bramborovou medaili si odvezli Antonín Danihel a Karolína ulková. Vem, kteøí
reprezentovali nai kolu a obec, náleí velká gratulace a podìkování. Tìíme se na dalí sportovní záitky.
Jaroslava Malá

Informace o prodeji a instalaci hlásièù poáru v objektech. Dnes z dopisu starostùm obcí. V pøítím zpravodaji
najdete informace pøímo o hlásièích poáru. Dalí informace nebo kontakty v pøípadì zájmu obdríte na
tel. 727 814 457 nebo knihovna@benesovnc.cz.
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Váená paní starostko, váený pane starosto,
dovolte mi informovat Vás o nastalé situaci. V nedávné dobì byl Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje
(dále jen HZS Jihoèeského kraje) kontaktován obèany, zejména na území ORP Èeské Budìjovice, Trhové
Sviny a Èeský Krumlov, s dotazem, zdali provádíme prodej a instalaci poárních hlásièù do domácností. HZS
Jihoèeského kraje zpìtnì zjioval, proè k tìmto dotazùm dochází, a zjistil, e zde pùsobí lidé èi skupina osob,
kteøí obvolávají a nìkde i osobnì obcházejí zejména starí osoby a nabízejí jim výe uvedenou èinnost.
Samotný prodej a instalace poárních hlásièù není v rozporu se zákonem, naopak existují spoleènosti zabývající
se komplexnì èinností zabezpeèení domácností. Nicménì v tìchto pøípadech bylo zjitìno, e osoby, které
nyní obvolávají èi obcházejí domácnosti, se èasto pøedstavují jako hasièi, nìkde dokonce i jako preventisté,
a z jejich øeèi je moné si odvodit, e jsou pøísluníky HZS Jihoèeského kraje. Zde bychom chtìli dùraznì
upozornit, e HZS Jihoèeského kraje (ani jeho pøísluníci) neprovádí prodej ani instalaci tìchto zaøízení a ji
vùbec ne v soukromých prostorách. HZS Jihoèeského kraje pùsobí v této oblasti zejména lektorsky a v rámci
svých èinností vzdìlává obèany. Zamìøujeme se pøedevím na koly, domovy pro seniory apod. Nicménì o
naich aktivitách v první øadì vdy informujeme zøizovatele tìchto subjektù. Na obcích pak komunikujeme
s Vámi nebo Vaí jednotkou sboru dobrovolných hasièù obce (JSDHO) a dále i s konkrétními SDH jako
èleny Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska (SH ÈMS), popø. Èeské a moravské hasièské jednoty (ÈaMHJ).
ádáme Vás proto, abyste o vzniklé situaci informovali Vae obèany a varovali je tak pøed osobami, kteøí se
pod rùznými pojmy vydávají za pøísluníky HZS Jihoèeského kraje. Pøíslunost ke sboru se prokazuje platným
sluebním prùkazem s osobním evidenèním èíslem.
Poární hlásièe v domácnostech jsou velice pøínosné a pøi jejich správném uívání vysoce spolehlivé.
Poøizovací cena hlásièù se v souèasné dobì pohybuje ji cca od 200, Kè a ani jejich instalace není sloitá.
Nejdùleitìjí je zvolit vhodné umístìní hlásièe tak, aby byl v pøípadì poáru úèinný.
S pøípadnými dotazy týkajících se problematiky poárních hlásièù a jejich instalace je moné se obrátit na
Vai odbornì zpùsobilou osobu, na SH ÈMS a samozøejmì také na HZS Jihoèeského kraje, popø. pøísluné
územní odbory, a to telefonicky, písemnì èi osobnì.
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Kniha svìtoznámé americké autorky zavede ètenáøe do Dánska
v dobì druhé svìtové války. Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvìdomují,
snad jen v tom, e se v obchodech nedá koupit tolik vìcí, zvlátì jejich oblíbených sladkostí.
Váleèné hrùzy vak náhle a brutálnì vtrhnou do jejich ivota, kdy Nìmci zaènou v okupovaném Dánsku
pronásledovat idy. Ellen je toti idovka a ocitá se v ohroení ivota. Román strhujícím zpùsobem
pøipomíná hrdinství dánských obèanù, kteøí zachránili pøes 7000 idovských obyvatel království tím, e je
pøevezli pøes moøe do neutrálního védska.
Tøináctiletého Conora navtìvuje noc co noc netvor. Není to vak ten,
kterého Conor oèekával  ten z noèní mùry, je ho pronásleduje od doby, kdy jeho maminku zaèali v
nemocnici týrat neúspìnými léèebnými procedurami. Tenhle netvor je jiný. Je to tajuplný pøízrak z dávných
èasù, ukrývající se v podobì starého stromu za domem. Je tu proto, aby Conorovi vyprávìl tøi pøíbìhy. Na
oplátku ale nìco chce. Tu nejnebezpeènìjí vìc ze vech. Chce pravdu. Tajemnou knihu plnou temnì
pohádkové atmosféry napsal Patrick Ness na námìt zesnulé Siobhan Dowdové a v roce 2016 podle nìj
natoèil stejnojmenný film Juan Antonio Bayona.
Dalí novinky v online katalogu na stránkách http://www.infocentrumbenesovnc.cz/

Váení a milí ètenáøi a návtìvníci beneovské knihovny,
moná se Vám v poslední dobì èastìji ne jindy stalo, e jste se vydali do knihovny a narazili na zamèené
dveøe. Musím Vám dát za pravdu, tohle období pro mì bylo a asi jetì chvíli bude docela nároèné. Pøesto
anebo právì proto si neodpustím tohle krátké psaní, které by nemìlo být obhajobou, ale vysvìtlením pro ty,
kteøí chtìjí pochopit.
Myslím, e nemusím nijak zvlá zdùrazòovat, e v knihovnách  a to i v té naí  u to dávno není pouze o
pùjèování kníek a èasopisù, ale o spoustì dalích aktivit, abychom nabídli program i pro neètenáøe, protoe
knihovna by mìla být kulturním centrem obce. U meních knihoven je to o to sloitìjí, e je na vechno
jeden èlovìk. A kdy se to povede, tak jako mì v pøedchozích dnech a týdnech, tak prostì nemohu být na
dvou místech najednou.
K náplni práce knihovnic z meních obcích velmi èasto patøí kromì ji zmiòovaného pùjèování také tøeba
tvorba obecního zpravodaje, psaní obecní kroniky, tvorba programù pro dìti, aby se z nich mohli stát
ètenáøi, programy pro veøejnost v místì, kde knihovna patøí mezi hlavní organizátory akcí. Výèet není
zdaleka úplný a je vdy specifický pro tu kterou obec. V souvislosti s takto irokým zábìrem je nutné, aby
èlovìk, který chce odvézt kvalitní práci, vìdìl, co se smí a co se nesmí. A proto je nutné absolvovat po
nìjakém èase nezbytná kolení a odborné porady. A èas od èasu se stane, e je tìchto kolení v jednom
období víc za sebou.
Snaím se, aby tyto aktivity pøíli nenaruovaly výpùjèní dobu právì pro ètenáøe. Ne vdy se to ale podaøí.
V tìchto pøípadech najdete dost dlouho dopøedu informaci na nástìnkách pøed knihovnou, ve zpravodaji a
na webových stránkách knihovny. Pokud je moje nepøítomnost nenadálá, ètenáøi, které mám v adresáøi,
dostanou SMS zprávu.
Závìrem si dovolím u jen doplnit, e pokud pùjdete do knihovny ve výpùjèní dobì, nemìli byste zavøené
dveøe najít èasto. Máteli zájem o informace prostøednictvím SMS systému, staèí poslat telefonní èíslo na
727 814 457 nebo na knihovna@benesovnc.cz. Informace
o knihovnì (vèetnì otevírací doby, která je ji mnoho let
stále stejná), infocentru i akcích poøádaných v Beneovì
najdete na http://www.infocentrumbenesovnc.cz/
Dìkuji za pochopení a tìím se na vidìnou v knihovnì.
Rùena Lepová

Pøi jedné takové nepøítomnosti v knihovnì jsem
ve støedu 15. bøezna spolu s dalími ètyømi kolegynìmi z
Jihoèeského kraje na setkání knihovníkù
v Jihoèeském muzeu v Èeských Budìjovicích obdrela ocenìní
Jihoèeský knihovník roku 2016
RL
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V Beneovì nad Èernou jsem zaèal uèit ve kolním roce 195253. Nemohu zapomenout na pana øeditele
Frantika Doleala a jeho paní Bohunku. Byli to skvìlí lidé a výborní uèitelé. Pamatuji se, jak v jedné tøídì
sedìly ve starých lavicích dìti rùzného vìku, protoe do mìsteèka se po válce pøistìhovali lidé z Rumunska
a nepøáli si nic jiného, ne aby jejich dìti se nauèily èíst, psát a poèítat a ily plnohodnotný ivot svých
dávných pøedchozích generací. Na vysvìdèení jsem více ne z poloviny psal místo narození Valea
Ungurului, okres Bihor. áci to byli neobyèejnì pracovití, snaiví, zdvoøilí a uèenliví.
Vzpomínám, jak s panem øeditelem jsme uspoøádali zájezd do Jindøichova Hradce, odkud jsem pocházel, na
operu Bedøicha Smetany Prodaná nevìsta. Pøedtím jsme svolali zájemce, seznámili je s dìjem opery,
s postavami a mìli trochu obavy, jak budou reagovat na zpìv umìlcù z praského Národního divadla. Nae
obavy byly zbyteèné.
Vzpomínám na pana uèitele Vladimíra Blechu, nadeného divadelníka, beneovské muzikanty s jejich
dechovkou jsem si nìkolikrát zahrál, koláèky paní Bohunky pøi pøátelské návtìvì, na jména nìkterých
ákù, prostì øeèeno na Beneov nad Èernou mám jen ty nejlepí vzpomínky. Nevìøili byste, e tomu je
pìtaedesát let.
Ke èlánku mì pøimìly Vae Beneovské ozvìny z ledna tohoto roku, kde paní knihovnice upozoròuje
ètenáøe na moji knihu Na køídlech andìlù.
Moná, e nìkteøí si vzpomenou na svého uèitele, který tehdy pùsobil na kole pod jiným jménem.
Pøikládám èást mého ivotopisu, uvádìného na knihách, které byly vydány v titìné podobì i jako ekniky
na rùzných portálech Malínský knihy.
Narozen 22. února 1932 v Hradci Králové
Pùvodním jménem Jindøich R. F. Èervíèek. Narodil se v rodinì vojenského hudebníka Jaroslava Èervíèka,
nejmladího syna principála známé èeské koèovné divadelní spoleènosti doby obrozenecké Ondøeje
Èervíèka, který hrával divadlo s Josefem Kajetánem Tylem. Celý ivot pùsobil jako uèitel na
Èeskokrumlovsku, v posledních dvaceti letech ve funkci øeditele koly v Horní Plané.
V roce 1977 byl vyznamenán ministrem kultury ÈSR titulem Vzorný pracovník kultury a v roce 2012 byl
pøijat do Obce spisovatelù Èeské republiky. Je èlenem klubu jihoèeských spisovatelù.
Kaplièka na Svatém Vítu se doèkala generální opravy. Na objednávku obecního úøadu ji pøed definitivní
zkázou zachránila ikovnost manelù Reindlových. Díky!
Václav Dolanský
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Historie kolství v Beneovì nad Èernou  kolní rok 1946  47
2. záøí 1946 byl zahájen nový kolní rok. V záøí zaèalo vyuèování i v lidové kole zemìdìlské, která byla
té umístìna v budovì koly. Jejím správcem byl jmenován uèitel Vladimír Blecha.
30. záøí dolo v Beneovì k netìstí. Pìtiletý Jaroslav Bruha, ák mateøské koly, byl s rodièi na poli pøi
vybírání brambor. Chlapec nael ruèní granát a hrál si s ním. Granát vybuchl a chlapce roztrhal. V dùsledku
toho bylo actvo pouèeno jak zacházet s nalezenou municí.
28. øíjna bylo pøi kolní akademii vzpomenuto osvobození vlasti, 7. listopadu vyslechlo actvo pøednáku
o VØSR.
V prosinci se v tìlocviènì koly konala tradièní vánoèní besídka s nadílkou, kterou financovalo MNV
(3.000, Kès), místní vojenská posádka (1.000, Kès) a 8.000, Kès byl pøíspìvek z výdìlku uèitelského
sboru a dìtí z rùzných vystoupení.
V lednu bylo dokonèeno loutkové divadlo. Materiál na nìj daroval správce státní pily pan Vambera,
jevitì pomáhali stavìt pánové Kovanda, Èutka, Nedvìd a Thurn. Prvním úspìným pøedstavením divadla
byla hra "Matìj, nestra!".
(Pozn.: Loutkové divadlo se nacházelo ve kole jetì v 80. letech minulého století, pak bylo zcizeno.)
V únoru uspoøádalo Rodièovské sdruení pøi obèanské a mìanské kole reprezentaèní ples. Rodièe
napekli cukroví do tomboly i pro obèerstvení. Výtìek z plesu byl vìnován na kolní pomùcky.
V únoru a bøeznu dìti za spoluúèasti uèitelského sboru nastudovaly divadelní hru, pohádkovou veselohru
se zpìvy a tanci "Krakonoova medicína". Hru áci pøedvedli s úspìchem i v Nových Hradech, následovalo
pozvání na Týden dìtské radosti, kde se soutìilo v
atletice a pódiovém vystoupení za úèasti kol z
Beneova, Horní Stropnice a Nových Hradù. Beneovtí
získali 1. cenu.
19. èervna odjela skupina dìtí na Pøedsletové
slavnosti národních kol do Prahy. Dìti si pøi té
pøíleitosti prohlédly památky.
actvo 3. tøídy spolu s áky obecné koly v Kuøí
podniklo pìí výlet na poutní místo na Dobrou Vodu.
kolní rok byl ukonèen besídkou 27. èervna.
Z Pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou
zpracovala Blanka Dolanská (Michlová))

(Sepsáno v meziváleèném období kapitánem Viktorem Kurkem a uèitelem Fritzem Huemer  Krainerem)
Kolem imákova mlýna pokraèuje silnice do sevøeného údolí Èerné. Na pravém bøehu je údolí
ohranièeno svahy Tøebíèka a Zajeèího vrchu, na levém bøehu Tomáovkou. Klepná (903 m) je nejvyí
vyvýeninou v okolí a nabízí Beneovským daleký výhled. Z vrcholové skály byl jetì pøed léty
tøíètvrtinový kruhový rozhled od novohradské roviny a k umavským horám u Prachatic; nyní kvùli
vzrostlé vegetaci je vidìt pouze na východ.
Od zøízení vodního zdroje v roce 1908 vede podél nového vodovodu vycházková cesta úboèím Tomáovky
k rezervoáru vytesanému do skály.
Údolí Èerné bylo pøed 150 lety místem èilého prùmyslového ruchu. Centrem byla vysoká pec, zøízená v
roce 1770, která byla v provozu do roku 1872. Dnes lze vidìt kromì Panského domu jen nepatrné zbytky
zdí v blízkosti hostince. Vzhùru a stranou od øeky pøiléhalo k peci 5 hamrù, kde se hned surové elezo
opracovávalo. Dnes dunìní bucharù u dávno ustoupilo idylickému lesnímu tichu, které je narueno
nanejvý zvukem panské pily, zøízené u vchodu do údolí.
Okresní silnice do Èerného Údolí byla vystavìna teprve v roce 1839. Do té doby vedla k elezné huti
Svatá Gabriela pouze vozová cesta z Beneova po okraji Zajeèího vrchu k Panskému domu. Touto cestou
byla povozy taenými voly dováena elezná ruda, tìená nedaleko Trhových Svin, také do malé elezárny
Tøebíèko. Kdy císaø Frantiek I. v roce 1810 cestoval po Èechách a navtívil i Beneov, pøijel té touto
cestou se svým doprovodem na prohlídku elezné pece Svatá Gabriela.
Z materiálù pana Wilhelma Sonnbergera volnì pøeloila Blanka Dolanská (Michlová)
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Obec Beneov nad Èernou, obecní knihovna, DDM
Kaplice, klub Ulita Z Beneov nad Èernou
pro Vás pøipravují

Dopolední program pro dìti z M a Z a odpoledne
pro veøejnost v podobì soutìního kvízu na nauèné
stezce. Za odevzdané odpovìdní lístky na kadého
èeká malá odmìna.
Zároveò si uklidíme své okolí a nakonec za odmìnu
opeèeme buøty.
Vezmìte si s sebou ochranné rukavice.
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Tajenka z minulého èísla: dva v laboratoøi

Úkol na dalí mìsíc je tady. Najdìte v textu názvy
rostlin a seøaïte je podle abecedy.
Správnou odpovìï polete na
knihovna@benesovnc.cz do 20.5.2017. Na první
tøi správné odpovìdi èeká odmìna.

prezentuje
historické pomùcky a techniky pouívané v
zemìdìlství od zaèátku 20. století do období
socialismu. Muzeum se nachází v rozsáhlém podkroví
objektu bývalého zemìdìlského drustva a dnení
Farmy Besednice.
Adresa: Drustevní 64, 382 81, Besednice.
se nachází
v Lièovì, malé obci spadající pod Beneov nad Èernou
v okrese Èeský Krumlov. Muzeum venkovského
ivota leí na severním okraji osady Lièov v areálu
bývalého JZD a je rozdìleno do dvou zemìdìlských
objektù.
se nachází v
Údolí u Nových Hradù v tìsné blízkosti Terèina údolí.
Adresa: Údolí u Nových Hradù 28, 373 33.
Vstupné: dobrovolné. Otevøeno na zavolání.

FDSJKFHEWIURFEFHEIUFZUIEWZRFWHED
PETRKLÍÈDKSJWURIWIRIUWKSDDSLKOPR
ETINAJKSDHWIUEDIWDHWIUDMÁKKDFK
LDFWEJFEIEWIWEIJIOEWURIJDWIEDIDSOI
DEWIODMACEKAJKDSFEWIRUIEOURIWD
IPAMPELIKAJKAHASKJDHWSSJKASOCÚN
SJDIEOWDUHHDJKSDHKJSHDDJKDDØÍPAT
KASJDKJAFREWUHFDSJHDNARCISJSDHAK
JERZIUEWHDWJDHSNÉENKAHSDIAHSKJ V pøípadì zájmu volejte na tel. èíslo: 731 593 136
AKAAKJNXKJASHDUSHDUHSAUHXDSKAH nebo pite na email: info@mvzb.cz
DHJSDHSAKJDHTULIPÁNJHSDKJFHEIWUH Muzea vznikla za pøispìní evropských dotací .
DIEDJDHKONIKLECJHDSAKJDHWQUIEQWJ
M SEDMIKRÁSKA BENEOV NAD ÈERNOU
ADKSJDDHASJKDJSDJADSDHDUQDQIDSK
KOSATECJSAKJDHKJAHDEWKDSKADKDJA
LSEDMIKRÁSKAMYXNSJKDHWSKLFLJKSD
KKKSADJJDJAJKKSAKOSTIVALSAKSLAJLS
DASDKLASDDDKLDSAKSSKDJALSDJLAKJ
v èase od 10.00  12.00 hodin
SLUNEÈNICEJSAKUHUEDIEDIUSDIUSAJSK
v èase od 10.00  12.00 hodin
ALKSLAKKLASKDSAJKLASKHEØMÁNEKSJ
AKLSJDLISDJIWJDSJDLJSLKDJSAJDIWQJD
OWJDKKXCSKGHSJHDOCÚNHJSFHUFEIIUF
HJKDFSKPAMPELIKAJSFRZFEUFHSDJFHU
ERUKONVALINKAFDUFEZSHDIUEZDFIUE
HDKJSDDKAJDHKJASDWIUDWIDPODBÌLJJ
Obec Beneov nad Èernou
pro Vás pøipravila koncert kapely

Obèerstvení zajitìno.
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