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Má nìkdo z va�ich blízkých
narozeniny, svátek nebo
potøebujete vánoèní dárek?
Pokud je to navíc milovník
historie a starých fotografií,
poøiïte mu

Textem opatøil Jan �tifter
ve spolupráci s obecními kronikáøi
a historiky, fotografie z archivù
Jihoèeského muzea v Èeských
Budìjovicích, Musea fotoatelier
Seidel a z obecních a soukromých
archivù.

Novohradský diáø si mù�ete
zakoupit také v knihovnì
v Bene�ovì nad Èernou.
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Sna�ili jsme se dìtem v�tìpovat základní hygienické návyky, vysvìtlovali jsme jim, jak by se mìly chovat,
aby se nenakazily. Zkrátka jsme pracovali na osvìtì, a to tøeba formou øíkanek, které upevòují hygienické
návyky. Touto cestou jdeme i nyní. Poøád jim pøipomínáme, jak je správná hygiena dùle�itá. Stejnì jako na
jaøe také èasto vyrá�íme do pøírody, co� na�tìstí v na�em prostøedí není problém. Celkovì se pøírodu sna�íme
vyu�ívat co nejvíce.

Ano. Kdy� se �kolka znovu otevøela, docházela do ní jen mizivá èást dìtí. Bylo nás tak málo, �e jsme museli
zavøít. Nyní u� je to klidnìj�í, by� je situace s COVID19 hor�í. Jsme rádi, �e se �kolka nezavírá, dìti potøebují
kolektiv.

Je to tak. Pøed�kolákùm to chybìlo� Proto jsme v jejich pøípadì pøipravení na pøípadnou distanèní výuku,
aby nemìli mezery. Budeme se sna�it být s rodièi i dìtmi více v kontaktu. Snad k tomu ale nedojde a �kolka
bude fungovat normálnì.

Nepøipou�tíme si to, pøece jenom je to tady na vesnici více v poklidu. Nìkdo má obavy vìt�í, nìkdo men�í,
ale nepla�íme. Teï je to obecnì klidnìj�í ne� na jaøe, kdy nikdo nevìdìl, co bude.

Do konce leto�ního roku se nic konat nebude. Uvidíme, jak se to vyvine po novém roce� Moc nás to mrzí,
proto�e se sna�íme rodièe zapojovat do èinnosti �kolky, a to skrz cvièení, tvoøení èi rùzné akce. Spolupráce
s rodièi je pak snaz�í, proto�e jsme v kontaktu. Je to jednoznaèný pøínos. Celkovì máme hodnì aktivit. Jezdíme
do divadla, planetária, na plavání, zveme divadla k nám, dìláme drakiády a tak dále. O to jsme nyní bohu�el
ochuzení.

Pùlrok trvá, ne� se nové dìti srovnají, �e jsou ve �kolce, dostanou se do kolejí. Z tohoto hlediska to máme
urèitì nároènìj�í. I proto bychom byli neradi, kdyby se musely �kolky uzavøít. Dìtem trvá, ne� si vypìstují
re�im. Velkou výhodou u nás je, �e tady máme v souèasnosti dvì asistentky. To je velká pomoc.

I z tohoto hlediska je nároèný. Dìti jsou náchylnìj�í, nemocí je víc. Bohu�el nìkteøí rodièe dávají dìti do
�kolky, i kdy� jsou nemocné�

Naplòuje. Mám svou práci ráda, dìti ve �kolce jsou milé�

Ano, zmìnily. Více si dovolí, jsou drzej�í� Cítí, �e mají v zádech rodièe, kteøí u� nejsou tak pøísní, jako tomu
bývalo døíve. Rodièe mnohdy úplnì nechápou, �e je pøed�kolní výchova dùle�itá, podceòují ji, co� se odrá�í
na  jejich  pøístupu.  Je  pak  tì�ké  získat  autoritu.
Vzpomínám  si  tøeba  na  jednoho  pána,  který  nám
øíkal, �e jsme tady od toho, abychom dìtem utírali
zadky. Tak to samozøejmì není.

Ka�dé dítì má jinou potøebu zaèlenit se do kolektivu.
Podle  mì  je  dítì  zralé  na  kolektiv  od  tøí  let.
Vrstevníci je rozvíjí daleko více, ne� kdyby si hrálo
doma samo. Tøi roky jsou ideální. Samozøejmì ka�dé
dítì  je  jiné,  ale  myslím,  �e  od  tøí  let  u�  kolektiv
opravdu potøebují. Je �koda, kdy� rodièe dávají dìti
do �kolky a� pozdìji.

Pokraèování na str.3.
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15, co� není �patné èíslo� Celkovì máme 44 dìtí ve dvou oddìleních.

Nepocházím, ale �iju zde u� 40 let. (úsmìv) Mám tady rodinu, jsem tady spokojená, Bene�ov je mùj domov.
Líbí se mi, �e je tady klid. Za kulturou a do mìsta si èlovìk mù�e zajet v�dy. A pak ta krásná pøíroda kolem�
miluji ji! Snad jen s dostupností lékaøské péèe je to tady hor�í.

Vzhledem ke zhor�ující se situaci kolem pandemie COVID19 se mnoho naplánovaných akcí zru�ilo nebo
odlo�ilo. Museli jsme zru�it cestovatelské promítání s Márovými a besedu o bylinkách v øíjnu
a pravdìpodobnì dojde i na zru�ení akcí listopadových jako pravidelná stezka odvahy nebo pøipravovaný
hasièský ples. To v�echno je�tì uvidíme.

Ale nìkteré akce se pøece jen povedlo uskuteènit. Milovníci tajemna a záhadných pøíbìhù minulých
i souèasných si pøi�li poslechnout do knihovny Arno�ta Va�íèka, autora mnoha knih a televizních poøadù
o záhadách v�eho druhu. Pokud jste to nestihli, ve fondu bene�ovské knihovny najdete spoustu titulù
k vypùjèení.
Zaèátkem øíjna také probìhlo odlo�ené �Pasování prvòáèkù na ètenáøe�, které se vìt�inou koná na konci
�kolního roku. Mìlo tomu tak být i v loòském �kolním roce  bohu�el v�ichni víme, jak je tento kalendáøní
rok zvlá�tní. Dìti pøedvedly, �e umí èíst i psát a �e z nich jsou ètenáøi.
Jednou z posledních akcí pøed zavøením �kol byly besedy s Jiøím W. Procházkou na téma detektivních
pøíbìhù, fantastických svìtù a tvorby komiksù.

Beseda s Arno�tem Va�íèkem

Kní�ka pro prvòáèka  pasování na ètenáøe
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Správná odpovìï z minulého èísla  
Gratulujeme.

A jdeme na dal�í ukázku. Kní�ka, z ní� je dne�ní ukázka, byla sice vydávaná jako dìtská, ale mnoho
my�lenek z ní pochopíme a� v dospìlosti.

�il v oblasti asteroidù 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Nejdøíve se tedy vypravil na nì, aby tam hledal
nìjakou práci a pouèení.
Na prvním bydlel král. Obleèen v purpur a hermelín, sedìl na velmi prostém a pøece majestátním trùnì.
�A hleïme, poddaný,� zvolal král, kdy� uvidìl malého prince.
A malý prince se ptal sám sebe: Jak mì mù�e znát, kdy� mì je�tì nikdy nevidìl?
Nevìdìl, �e králové vidí svìt velice zjednodu�en. V�ichni lidé jsou pro nì poddaní.
�Pojï blí�, a� tì lépe vidím,� øekl mu král a byl moc py�ný, �e koneènì nìkomu kraluje.
Malý princ se díval, kam si sednout, ale planeta byla celá zaplnìna nádherným hermelínovým plá�tìm.
Zùstal tedy stát, a proto�e byl unaven, zívl.
�Zívat se v pøítomnosti krále neslu�í,� øekl mu mocnáø. �Zakazuji, ti to.�
�Nemohu se udr�et,� odpovìdìl malý princ celý zmatený. �Byl jsem dlouho na cestì a nespal jsem...�
�naøizuji ti tedy, abys zíval,� øekl král. �Ji� celá léta jsem nevidìl nikoho zívat. Je to pro mne nìco nového.
Tak jen zívej dál. Naøizuji ti to.�
�Teï se bojím... U� nemohu...,� odpovìdìl malý princ a po u�i se zaèervenal.
�Hm, hm,� odpovìdìl král. �Tak...tak ti naøizuji chvílemi zívat a chvílemi...�
Trochu brebtal a zdál se pohnìván.
Králi �lo toti� o to, aby se uznávala jeho autorita. Nestrpìl neposlu�nost. Byl to absolutistický mocnáø. Ale
byl také veliký dobrák, a proto dával rozkazy rozumné.
�Kdybych naøídil,� øíkal obvykle, �kdybych naøídil generálovi, aby se promìnil v moøského ptáka, a on
neuposlechl, nebyla by to vina generálova, ale moje.�

Poznali jste? Nepochybuji, �e ano. Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20. 11. 2020.
Tentokrát máme pro výherce pøipraven kalendáø na pøí�tí rok � Márovi na cestách�.

Rù�ena Lep�ová

I kdy� nevíme, jak dlouho v souèasné dobì vydr�í nouzový stav a s ním uzavøené knihovny, stále pro
ètenáøe obnovujeme knihovní fond.

Bára, Mí�a, Ela a kouzelná koèka Fabiola � to je Sesterstvo! První díl nové
série od autorky bestselleru Projekt pes. Spolu�aèky Báru, Mí�u a Elu, která se do mìsta zrovna
pøistìhovala, dá jednoho dne dohromady Fabiola, koèka jejich osamìlé sousedky, paní Ládvíkové. A to z
jednoho prostého dùvodu: chce, aby jí holky pomohly vyøe�it dávnou záhadu, která paní Ládvíkovou u�
dlouho trápí. Pøi spoleèném pátrání se toho dozví hodnì nejen o na�í nedávné minulosti, ale hlavnì o sobì
samých. Zjistí, kolik se v nich skrývá dùvtipu a odvahy�

Hance je tøináct a psy si radìji v�dycky dr�ela od
tìla. Jen�e pokud chce zapùsobit na Patrika, který chodí pomáhat do psího útulku, bude muset svùj strach
pøekonat. A tak sebere ve�kerou odvahu a pøihlásí se také jako dobrovolnice. Od kotcù se dr�í radìji dál a
zpoèátku jí tato taktika celkem prochází. Jednou ale zùstane v útulku úplnì sama a bude muset zachránit
nejen malé �tìnì, ale i zranìného zuøivého vlèáka� Pøíbìh pro holky o pøekonávání sebe samé a o tom, �e
strach ze zvíøat se mù�e promìnit v lásku k nim.

Pøemek chodí do páté tøídy, má spoustu plánù do budoucna,
chtìl by se stát slavným karatistou. Po jednom nároèném sportovním soustøedìní se mu udìlá �patnì.
Odvezou ho do nemocnice a tam se dozví diagnózu � cukrovka. Nemoc, s kterou se u� napoøád musí
potýkat. Bude moct �ít jako døív? A dál trénovat? Pøemek i jeho rodièe a sestry u� ví, �e stojí na zaèátku
dlouhé cesty. Ale Pøemek taky ví, �e v tom zdaleka není sám. Zvládne to?
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Øíkali mu �zázraèný lékaø� nebo také �lidový léèitel�. Pro novináøe to byl ��arlatán�
a pro komunisty �zlodìj a podvodník�. Jan Mikolá�ek, polozapomenutý bylinkáø, který
ve ètyøicátých a padesátých letech mìl slávu, peníze a postavení. Za�il první republiku,
nacistickou okupaci a tuhý komunismus v padesátých letech. Díky svým schopnostem si vybudoval
obrovskou klientelu pacientù, a to i z øad nejvy��ích vrstev. Léèil prezidenta Antonína Zápotockého,
Hitlerova tajemníka Bormanna, herce Sa�u Ra�ilova nebo vdovu po Karlu Èapkovi. U jeho domù
v Hradeènì a posléze v Jen�tejnì se ka�dý den tvoøily dlouhé fronty èekajících pacientù. Mikolá�ek pomohl
mnoha lidem a pacientovu diagnózu zji��oval z lahvièky moèe. Jeho �ivot byl samá turbulence. Za�il
mnoho udání, popotahování u soudù, lidskou závist, vìzení a ztrátu ve�kerého majetku. Zùstal by
pravdìpodobnì zapomenut, nebýt Martina �ulce, jednoho z autorù knihy, který ho objevil pøi sestavování
vlastního rodokmenu. Bìhem svého bádání získal mnoho zajímavého materiálu, fotografií a dokumentù
a pøedkládá vám tímto jeho pravdivý �ivotní pøíbìh.

Sestra Luny je pátým dílem rodinné ságy Sedm sester. Ságu plnou romantiky,
vá�ní, záhad, srdcervoucích milostných dramat a nádherných scenérií lze èíst i jednotlivì.

Pøed osmi lety byl Joseph King za vra�du své �eny odsouzen na do�ivotí.
Podle místní policie to byl �padlý� ami� a známý u�ivatel drog se vznìtlivou povahou. Teï King utekl
z vìzení a míøí do mìsteèka Painters Mill. Novinky o uprchlém vrahovi se �íøí jako po�ár a v týmu policejní
náèelnice Kate Burkholderové panuje nervozita. Kdy� se King v mìsteèku uká�e s pistolí a z domu jejich
ami�ského strýce unese svých pìt dìtí, noèní mùra se stane skuteèností. Kate má o dìti strach, a tak se vrhne
do akce, jen�e v prùbìhu zbìsilého pátrání po vrahovi sama padne do jeho spárù. King ji ale propustí
nezranìnou a po�ádá ji, aby dokázala jeho nevinu. A tak se Kate zaène pídit po pravdì.

Hospodynì Jiøího Adama z Dobronína obdr�í jako dárek knihu
Man�elské zrcadlo, která obsahuje rùzné rady pro �ivot vdané �eny a také pouèné pøíbìhy. Diskutuje o ní
se svou pøítelkyní ze sousedství a ta si vzpomene, �e zaslechla o pøípadu, který tahle kniha popisuje. Obì
napadne, �e mù�e jít o utajený zloèin. Rozárèin mu� Petr Korec jim sice nápad rozmlouvá, ale nakonec
se dá pøemluvit a vyrazí za autorem knihy. Tím zaèíná øetìz podivných událostí, v nich� hrají roli démoni,
nevìra a hami�nost�

Wiesbaden, rok 1951. Kavárnu U Andìla èekají
bouølivé èasy. Hned vedle tradièní kavárny rodiny Kochových vzbudí pozornost jeden konkurent
se smyslem pro modernost. Zatímco se Hilda Kochová zoufale sna�í pøesvìdèit své rodièe o tom, �e je tøeba
kavárnu modernizovat, je ohro�ena i její tì�ce vydobytá láska. Se �tìstím obou jejích bratrù to není o nic
lep�í: Wilhelm, obdivovaný �enami, se zaplétá do povrchních milostných hrátek, pøièem� jeho srdce tou�í
po �enì, která je pro nìho nedosa�itelná. A jeho star�í bratr August se navíc po svém návratu z ruského
váleèného zajetí zamiluje do mladé Rusky, ani� tu�í, �e jeho volba hrozí roz�tìpit rodinu� Druhý díl
strhujícího pøíbìhu jedné kavárenské dynastie v promìnách 20. století.

Fejetony a povídky ze �kolního prostøedí z pera spisovatelky
a scenáristky Nadi Horákové, uèitelky s tøicetiletou praxí, nejsou jen abstraktním povídáním. Trefné
postøehy ze �kolní praxe a pøíbìhy uèitelù a �ákù pobaví a prozradí s milou nadsázkou i to, co obvykle
zùstává mezi ètyømi stìnami tøíd, kabinetù a sboroven vìt�inou proto, �e kouzlo okam�iku je nesnadno
zachytitelné.

Pøíbìh mladé svérázné �eny � malíøky, zasazený do prostøedí
støedovìkých italských mìst, upoutá nejen romantické du�e, ale i milovníky výtvarného umìní a starých
øemesel. Román Toskánské vì�e, odehrávající se v klikatých ulièkách sluncem rozpálených námìstí
støedovìké Itálie, je pøíbìhem mladé �eny, která se odvá�í vykroèit vlastní cestou a prosadit se v mu�i
ovládaném malíøském umìní a øemesle. Sofia, dcera vìhlasného malíøe Barducciho, �ije v rodném San
Gimignanu provdaná za sobeckého a je�itného obchodníka se �afránem, ale tajnì tou�í prosadit svùj talent
v malíøském umìní, do nìj� ji svéráznou výchovou zasvìtil otec. Ten v�ak neèekanì umírá a dceru u� stihne
pouze vybídnout, aby svùj sen nevzdávala a nepromarnila tak dar od Boha, kterého se jí dostalo. O pár
mìsícù pozdìji se v Sienì objevuje otrhaný mládenec, a �ádá o práci v malíøské dílnì Maestra Manziniho,
bývalého pøítele Antonia Barducciho�
Toskánské vì�e spojují hrdinèinu silnou osobnost s dùkladnì nastudovaným prostøedím a pøesvìdèivými
postavami, které skvìle zapadají do pestrobarevné mozaiky Itálie ètrnáctého století. Stylovì sestavená
zápletka plná klièek a zvratù témìø nedovolí ètenáøi knihu odlo�it.
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V únoru leto�ního roku pøednesl francouzský president Emanuel Macron v Mulhouse/Mylhúzách
ve francouzském regionu Alsasko zásadní projev o negativním vlivu islamismu na francouzskou spoleènost,
resp. o negativních zahranièních vlivech na francouzskou muslimskou komunitu.
Podobných varování za�ila Francie a celá západní Evropa ji� mnoho. Mnoho politikù, politologù
a sociologù øadu let varuje, �e ve Francii �ije cca osm milionù lidí, kteøí upøednostòují islám pøed hodnotami
republiky, jejich� sílící nábo�enskopolitické po�adavky smìøují k rozkladu spoleènosti a jejích hodnot.
Stejná jasná slova v�ak zaznìla z úst prezidenta poprvé.
Macron ve svém únorovém projevu mimo jiné oznámil zásadní omezení programu, bìhem nìho� roènì
pøicházelo do Francie tøi sta tzv. �deta�ovaných imámù�, tedy znalcù koránu z Al�írska, Maroka, Tuniska
a Turecka. Od roku 1977, kdy tento program vznikl, se ve Francii vystøídalo více ne� deset tisíc tìchto
imámù (!). Tito imámové, kteøí mnohdy nemluví francouzsky, vyuèují v segregovaných �kolách muslimské
dìti islám a dìjiny islámské civilizace. Macron to výsti�nì nazval �konzulární islám�.  Výsledkem mimo
jiné je, �e ve Francii vzniklo mnoho uzavøených spoleèenství, ètvrtí a oblastí, kde se nemluví francouzsky
a kde je místo zákonù uplatòován islám a �aría. Prezident Macron pøiznal �ztracenost� tìchto území a ohlásil
oficiální program na jejich �znovuovládnutí� èi �znovudobytí�.
Minulý týden vyzval bývalý francouzský socialistický pøedseda vlády Manuel Valls francouzský stát
a celou spoleènost, aby jasnì identifikovaly hlavního nepøítele, kterým je islamismus. "Je to celá
francouzská společnost, kterou džihádisté považují za prioritní cíl, zvláště pak ty, kteří ztělesňují boj proti
politickému islámu. Je to netolerovatelné a vy�aduje to vzepjetí, Musíme jasnì oznaèit islamismus
za nepøítele a výzvu zaèátku století,� dodává bývalý premiér vlády prezidenta Françoise Hollanda.
"Spoleènost se rozvolnila, zvykli jsme si na násilí nebo virulentní antisemitismus na sítích. Vyzývám
ke zmìnì my�lení. Nepøítel musí být jasnì identifikován: je to islamismus, salafismus, Muslimské bratrstvo,
tento politický islám, který je novým fa�ismem,� zdùraznil Manuel Valls.
Poté, co nám dva vrcholní a nezpochybnitelní francouz�tí pøedstavitelé popsali dùsledky nezvládnuté
multikulturní politiky a hrozby, které islamismus v druhé a tøetí generaci evropských muslimù pøedstavuje
pro francouzský sekulární stát, pøichází vedení Evropské unie s novými plány na pøerozdìlování nelegálních
migrantù. Vedení EU tento plán nazývá �kompromisem�, kdy si mù�eme vybrat, zda budeme nelegální
migranty pøijímat èi se finanènì podílet na jejich vracení do zemí pùvodu (!). A prý pouze za krizového
stavu nám budou migranti pøidìleni podle oprá�ených kvót.
Situace je tedy taková, �e nám na jedné stranì lídøi Francie ukazují, kam vede multikulturalismus
a po�adavky politického islámu, na druhé stranì nás opìt nutí �v krizovém stavu�, který napøíklad v Øecku
trvá øadu let, nelegální migranty pøijímat. Vidíme v západní Evropì, �e naprostá vìt�ina migrantù
z muslimského svìta si v genetické výbavì pøiná�í antisemitismus a vnitøní pøesvìdèení o nadøazenosti
islámu jako o nejlep�ím nábo�enství svìta.
Va�me si toho, �e je èeská muslimská komunita
malá, asimilovaná a respektuje èeské zákony.
Èeská republika má kvalitní a funkèní azylový
systém, který umo�òuje komukoli, kdo chce
s námi �ít, po�ádat o azyl. Nejsme xenofobní
národ, v Èesku s námi �ijí desetitisíce Slovákù,
Vietnamcù, Ukrajincù èi Rusù. S ohledem
na situaci politického islámu v zemích bývalé
západní Evropy v�ak musíme návrhy Evropské
komise dùraznì odmítnout. Evropská unie
se musí soustøedit ne na pøerozdìlování èi
vracení nelegálních migrantù, ale na ochranu
vnìj�ích hranic EU, kde jsme pøipraveni
potøebnou evropskou solidaritu poskytnout.

Tomá� Jirsa. Dal�í èást upravovaného námìstí
v Bene�ovì nad Èernou. Chodníky vydlá�dìny
a osazeny nové stromky.
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Nové oznaèení vrat hasièské zbrojnice provedli èlenové SDH a výjezdové jednotky Bene�ov nad Èernou.
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Inzerce.

S nadcházející zimní sezónou je opìt aktuální otázka vytápìní. Stále vìt�í oblibì èeských domácností se tì�í døevní
pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá øada výrobcù. Spotøebitel by mìl být ov�em pøi koupi pelet
ostra�itý a vìdìt, �e norma ÈSN EN ISO 17 2252 je pro výrobce pouze technickým doporuèením a není právnì
závazná. Osvìdèení o kvalitì je navíc vydáno pouze na základì vzorku, který výrobce na poèátku výroby dodá do
laboratoøe.

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet  je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v  souèasné dobì vy�aduje
znaèná èást výrobcù peletových spalovacích zdrojù. V tomto pøípadì certifikaèní orgán kontroluje celý proces �
od kvality vstupní suroviny pøes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x roènì kontrolu
kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu øádnì oznaèeny logem certifikace, tøídou kvality a èíslem licence.
Pokud jsou pelety volnì lo�ené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 %
mù�e  pochlubit  certifikací  s  nejvy��í  jakostí  A1,  ze  zahranièních  výrobcù má  certifikaci  ENplus®  jen  77 %.
Nekvalitní pelety mohou po�kodit kotel, sní�it jeho �ivotnost a mít negativní dopad na �ivotní prostøedí. Nákup
levných pelet proto nemusí být ve finále tím nejlep�ím a nejlevnìj�ím øe�ením.

Pokud si nejste jisti, èím se pøi volbì vhodného zdroje vytápìní pro vá� dùm nebo výbìru kvalitního paliva øídit,
vyu�ijte  bezplatnou  a  komerènì nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci  (na  téma vytápìní,  zateplení  a
rekonstrukce domù, dotace pro energeticky úsporná opatøení apod.) se do Energy Centre Èeské Budìjovice (ECÈB)
mù�ete objednat na tel. èísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38
38 38.

Èinnost Energy Centre Èeské Budìjovice je spolufinancována z rozpoètu Jihoèeského kraje.

Obec Bene�ov nad Èernou nabízí nákup základních
potravin a lékù seniorùm, kteøí nemají nikoho,

kdo by jim tyto nákupy zajistil.
Volat je mo�no na telefonní linku : 727 814 457


