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Léto - ãas prázdnin a odpoãinku
Po cel˘ rok se na nûj tû‰íme.
Doufáme, Ïe nebude pr‰et tolik jako
minul˘ rok, obáváme se vysok˘ch paﬁákÛ nebo studen˘ch ranních teplot.
Ale to v‰e nás ãeká!
Je moc dobﬁe, Ïe se stav poãasí stﬁídá. Pﬁedstavte si, Ïe by zÛstalo pouze
u jednoho. Obû varianty by byly ne‰Èastné a zniãující.
A jak jsme proÏili jaro?
Po teplém dubnu se dostal k vládû
mokr˘ kvûten. Pﬁi‰lo nûkolik lijákÛ, kdy
se na na‰e domy sesypaly i bouﬁkové
kroupy. Den po dni v‰ak teploty stále
stoupají a naznaãují blíÏící se léto.
Poslední dubnov˘ den byla upálena
ãarodûjnice a hned druh˘ den jsme slavili 1. Máj. Nûkolik na‰ich obyvatel nav‰tívilo sousední vesnici R˘deã a zúãastnilo se oslav v prvomájovém prÛvodu v dnes jiÏ v historickém duchu.
Následující sobotu jiÏ tradiãnû projely na‰imi obcemi historická auta a motorky.
17. kvûtna se v hostinci U HoráãkÛ
konala Májová taneãní zábava. K poslechu a tanci zahrála skupina Derby.
Druh˘m rokem se místní kostel a muzeum úãastnilo akce Noc kostelÛ.
Ve dnech 23. - 24. kvûtna probûhly
volby do Evropského parlamentu. Do

volební urny pﬁi‰lo vhodit svÛj hlas
22,26% místních obyvatel. Není to
mnoho, ale ocitáme se i tak nad celorepublikov˘m prÛmûrem.
Pﬁedposlední sobotu kvûtna jsme
mûli moÏnost se zbavit nepotﬁebn˘ch
vûcí z na‰ich domácností pﬁi avizova-

Májová taneãní zábava U HoráãkÛ.

Homolské ãarodûjnice.

Noc kostelÛ.

ném plánovaném svozu objemného
a nebezpeãného odpadu.
V nedûli 1. ãervna se konal Dûtsk˘
den.
VáÏení spoluobãané, pﬁeji vám pﬁíjemnû proÏité léto a tû‰ím se na vás
opût na podzim.
E.S.

Volby do Evropského parlamentu v na‰í obci.

JUBILANTI...

Trkovsk˘ Franti‰ek

Genzorová Jaroslava

PoÏivilová Jaroslava

PoÏivilová Jaroslava
Genzorová Jaroslava
Pavleová Dagmar
Trkovsk˘ Franti‰ek
Pﬁevrátilová Monika
Soukup Pavel

Oprava zvonu Bláhov
Starosta L. Ptáãek pﬁedloÏil na zasedání zastupitelstva
fotografie zvonu pﬁed renovací a po renovaci. Renovaci
provedl pan Karel Vaníãek a materiál na renovaci zakoupil
téÏ.
OZ bylo navrhnuto poskytnutí odmûny ve v˘‰i 3000,-Kã.
Schváleno.
Ano a plnû si to pan Vaníãek zaslouÏí. Sami porovnejte,
jak vypadal zvon pﬁed rekonstrukcí a po ní. Kolik ãasu, trpûlivosti a práce do samotného díla musel vloÏit, aby zvon
znovu oÏil v novém „kabátû“ a mohl b˘t umístûn do kapliãky v Bláhovû, kterou v loÀském roce svépomocí opravili
bláhov‰tí obãané a chalupáﬁi.
A pak, Ïe v na‰ich obcích nejsou ‰ikovní lidé.
Jen tak dál. Dûkujeme.
E.S.
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Îije mezi námi...
Bydlí v Homoli u Panny, mnozí ho ani neznáte, neb vût‰inou b˘vá ve své garáÏi a stále tam „nûco ‰roubuje“.
Jmenuje se Jiﬁí ¤íha ml. Mlad˘ muÏ a otec dospívající
dcery a syna. Má krásného, ale pracného koníãka, a to stavûní krásn˘ch motorek HAMASAKR v unikátních tvarech
podle sv˘ch vlastních pﬁedstav a nápadÛ vylep‰ování.
Nedávno se zúãastnil 6. roãníku Euro Bike Fest Mu‰ov
2014, kde se v kategorii MODIFIED HARLEY - DAVIDSON
Class CCE, umístil na 1. místû s modelem SOFTAIL HAMASAKR a 237 celkovû získan˘mi body.
PovaÏte, Ïe tuto motorku stavûl pouhé tﬁi mûsíce!
Takového umístûní nedosáhl poprvé. Takováto ocenûní
získává jiÏ ﬁadu let.
Napﬁíklad v loÀském roce získal 1. a 2. místo s jinou motorkou, a to v kategorii Oldschool (stará ‰kola).
Îe Jirka je velmi pracovit˘ svûdãí i to, Ïe bûhem nûkolika
let stihl pﬁi klasickém zamûstnání automechanika, starostmi
o svou rodinu a vûnování se svému koníãku, je‰tû postavit
dÛm, ve kterém dnes bydlí a kde má i svou vysnûnou velikou
garáÏ.
A kde bere na toto v‰e sílu?
Sám odpovídá: „Fandovství, je kÛÀ...!“
Jak k takovému koníãku Jiﬁí pﬁi‰el? KdyÏ byl mal˘ kluk,
motal se u táty v garáÏi, ãasem se zapojil do montování
v‰eho moÏného a postupem let zjistil, Ïe ho tato ãinnost moc
baví a pustil se do své první samostatné opravy. Pokusn˘m

„králíkem“ mu byl „fichtl“ neboli dle motorkáﬁského náﬁeãí klasick˘ paﬁez. JiÏ na nûm probûhly první pokusy o vylep‰ení.
Poté následovaly nûjaké ty Jawy a následovaly i celkové
stavby motorek s vlastními nápady, kter˘ch do dne‰ního dne
postavil jiÏ 6. Díky jeho preciznosti a píli s nimi od poãátku
slaví úspûch a v soutûÏích se umisÈuje na pﬁedních místech.
Na dotaz: „Proã motorky a ne auta?“, jsem dostala odpovûì: „VÏdycky mne bavily motorky, ke kter˘m více tíhnu, tím
ale nevyluãuji ani auta a obãas si nûjaké postavím. Zrovna
teì si s jedním hraji v garáÏi.“
A jak se k takovému koníãku staví rodina? Pr˘ to ti‰e sná‰í.
A tak nám nezb˘vá, neÏ Jirkovi popﬁát mnoho zdraví a úspûchÛ do dal‰ích let.
Více se doãtete na webov˘ch stránkách:
http://www.cmn.cz/clanek-356/hamasakr
E.S.
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Pálení ãarodûjnic
Poslední dubnov˘ den v podveãer
jsme se jiÏ tradiãnû se‰li na plácku
za Myslivnou v Homoli u Panny na
akci Pálení ãarodûjnic, kterou pro
obãany Homolska pﬁipravili ãlenové
a pomocníci obecního kulturního v˘boru.
K dûtem v nejen ãarodûjnick˘ch
maskách promluvila sleãna Ilona Hálová. Vysvûtlila historii aktu pálení ãarodûjnic a ve spolupráci s dûtmi sestavila
menu jídel, které takové ãarodûjnice
mohly vaﬁit. Dûti to velice bavilo a seznam jídel byl vymy‰len pomûrnû rÛznorod˘ a dlouh˘.
Poté se hledalo jméno pro na‰í ãarodûjnici, pﬁipravenou k zapálení na
vybudované hranici. Odhlasovalo se
jméno: RAMPEPURDA.
Za aktivitu a krásné masky byly dûti
odmûnûny mnoha sladkostmi a malou
hraãkou.
Po cel˘ podveãer mûly dûti moÏnost
vyzvednout si ‰pekáãek a opéci si jej
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na malém ohni‰ti k tomu urãenému.
Chleba, hoﬁãice, keãup a limonáda,
byly souãástí celého obãerstvení.
K povzbuzení dobré nálady pﬁistavil
Martin Struhár své auto a z reproduktorÛ zaznûly dûtské písniãky.

.....a pﬁi‰el ãas, zapálit hranici s ãarodûjnicí, ke které je‰tû dûti pﬁidaly
jednu vlastnoruãnû vyrobenou. Na
chvilku se zaãoudilo, ale za pár minut
uÏ ohnivé jazyky olizovaly obû ãarodûjnice.
Poãasí nám letos pﬁálo, v‰ichni se
v˘bornû bavili. Co více si pﬁát...?
Jedinû, tû‰it se na dal‰í spoleãnou
akci.
E.S.

Dûtsk˘ den
V prÛbûhu posledního kvûtnového t˘dne jsme touÏebnû
upínali zraky k obloze s pﬁáním sluneãného víkendu. Na nedûli 1. ãervna se chystaly oslavy Dûtského dne. Varianta v
pﬁípadû de‰tû soutûÏit na sále hostince U HoráãkÛ by také
nebyla ‰patná, ale lépe se slaví venku na sluníãku.
A povedlo se!
Od páteãního dne se vlády dostalo vyhlíÏenému sluníãku,
které vysu‰ilo plácek za Myslivnou a tak se dûti ve 14.00
hodin mohly sejít k rÛzn˘m atrakcím, ve kter˘ch si vysoutûÏily mnoho dárkÛ a sladkostí.
Ve stánku s obãerstvením naléval Michal Volf dûtem limonády a ani se nezastavil, protoÏe na slunci vybûhané dûti
jsou vûãnû Ïíznivé a pitn˘ reÏim se pﬁece musí dodrÏovat.
PﬁibliÏnû v polovinû oslav zaznûla hudba a na plácek nastoupila dûvãata z homolského taneãního krouÏku STARS
se svou trenérkou Evou Struhárovou. Pﬁedvedly nám novou
taneãní kreaci s názvem Zájezd. Za obrovského potlesku si
pak odcházely pro zaslouÏenou sladkou odmûnu.
Poté se dûti opût vûnovaly pﬁipraven˘m soutûÏím.
Na závûr, jako tﬁe‰ínka na dortu, pﬁi‰lo pﬁekvapení, kdy
dûtem zatanãili na‰i „dospûláci“.
V‰em se toto vystoupení velice líbilo, byl to prima nápad a
doufám, Ïe nezÛstanou u tohoto jediného vystoupení a zatanãí nám i na dal‰ích akcích. Mohli by se pﬁidat i dal‰í dospûláci, vÏdyÈ tu máme mnoho ‰ikovn˘ch sleãen, maminek,
ale i muÏÛ a tatínkÛ.
Ráda bych za v‰echny obãany podûkovala ãlenÛm a pomocníkÛm homolského kulturního v˘boru za obûtavou pﬁípravu a organizaci oslavy Dûtského dne.

Dûkujeme. A na závûr?
Bylo to senzaãní odpoledne s pﬁíjemnou náladou jak dûtí,
tak i dospûl˘ch.
E.S.
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I v malé vesniãce se dají dûlat velké vûci

Prvomájov˘
prÛvod v R˘deãi
R˘deã je spádovou osadou obce Maleãov v okrese Ústí
nad Labem.
JiÏ ãtvrt˘m rokem se zde poﬁádá, vÏdy 1. kvûtna, nostalgick˘ prvomájov˘ prÛvod obãanÛ v dobov˘ch krojích a oblecích, spolu s pﬁehlídkou alegorick˘ch vozÛ.
Tato novodobá tradice má velk˘ ohlas.
KaÏd˘m rokem se k nûmu pﬁipojují dal‰í a dal‰í okolní
obce a prvomájové veselí tak získává na atraktivnosti, a to
nejen pro zúãastnûné, ale hlavnû pro diváky. Byly zde k vidûní obãané a alegorické vozy z R˘deãe, Probo‰tova, Maleãova a Ta‰ova. Ta‰ov‰tí pak byli vyhodnocení za nejlep‰í v˘zdobu alegorického vozu, vlastnû traktoru, vã. dobového obleãení.
SjíÏdûjí se diváci nejen z blízkého okolí, ale i ze sousedních mûst a krajÛ.
Nûkdo by ﬁekl: „Trapné!“, ale star‰í generace mají stále
je‰tû ve své pamûti, jak jsme museli, pﬁed více neÏ dvaceti
lety, dobrovolnû povinnû s transparenty a nûkteﬁí ‰Èastlivci s
mávátky, do prvomájového prÛvodu. Málo kdo ‰el rád.
A porovnejme dnes. Zúãastnûní si vyrobili svá vlastní mávátka (nebo ozdobili hrábû), v‰echny traktory a vozy byly
ozdobeny stejnû, jako dﬁív. I nápisy na transparentech byly,
zvlá‰tû pro mladé, velmi vtipné a mnohdy pﬁevzaté z doby
minulé.
Nikdo nás nenutí a pﬁi tom se rádi zúãastníme, zavzpomínáme a pobavíme se. A bavili se skuteãnû v‰ichni zúãastnûní: staﬁí, mladí i dûti. Mnozí uÏ nyní vûdí, Ïe pﬁí‰tí rok bude
alegorick˘ch vozÛ i úãastníkÛ více.
Tak: „AÈ Ïije 1. máj...!“
E.S.

Haslice (Hasslitz) - 443 m n. m.
V roce 1626 byla ves v soupisu majetku tvrze Velk˘ Újezd u Litomûﬁic. Od
roku 1632 pak byla v drÏení litomûﬁick˘ch dominikánÛ. PÛvodní kaple, leÏící stranou hlavní prÛjezdové komunikace vsí, stojí u domu ãp. 11. Pocházela
z 19. století. Obdélná stavba s rovn˘m
závûrem a sedlovou stﬁechou mûla v
prÛãelí nad nízk˘m trojúhelníkov˘m ‰tí6 • 2014 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

tem vysokou zdûnou zvonici se ãtyﬁbokou jehlanovou stﬁechou. Fasáda byla
ãlenûna okny a lizénov˘mi rámci.
V padesát˘ch letech byla pﬁestavûna
na hasiãskou zbrojnici. Vchod byl roz‰íﬁen, opatﬁen novodob˘mi pravoúhl˘mi vraty a okna pﬁestavûna na malé
ãtvercové prÛzory. Poslední opravu
provedla ves v roce 1970. Poté byla

kaple v soukromém vlastnictví a zaãala
chátrat. Nakonec pro její havarijní stav
byla zbourána, coÏ je ‰koda.
Osada se pÛvodnû jmenovala Hvozdice, byla totiÏ postavena ve hvozdu.
Vlivem nûmeck˘ch obyvatel se jméno
mûnilo aÏ na pojmenování Haslice.
Tato malá osada byla vystavûna
(Pokraãování na následující stranû)

kolem roku 1570 v mûlké kotlince, otevﬁené k severozápadu. Má spoleãnou historii s obcí Doubravicí a s Homolí. V‰echny byly majetkem Oldﬁicha Dubanského z
Duban a od roku 1574 Jaroslava Kostomlatského z Vﬁesovic.
Po tﬁicetileté válce tu Ïilo 10 chalupníkÛ. K roku 1820
se poãet domÛ rozrostl na 23 a pozdûji se témûﬁ nemûnil. V dobû nejvût‰ího rozkvûtu tu Ïilo na 140 obyvatel.
Ve vsi s pÛvodní dispozicí jsou rÛzné typy obytn˘ch i
hospodáﬁsk˘ch budov. Od roku 1961 byla samostatnou
osadou a od roku 1990 je ãástí obce Homole u Panny.
Do nedávné doby mûla tato obec rekreaãní funkci. Nûkolik stavení v‰ak bylo je‰tû obydleno. V posledních dvaceti letech se i do ostatních, dﬁíve jen rekreaãních nebo
neobydlen˘ch, stavení stûhují stálí obyvatelé. Star‰í budovy neúnavnû renovují a rekonstruují nebo pﬁestavují,
ale také zde bylo postaveno nûkolik domÛ zcela nov˘ch.
E.S.
Dûkuji Jiﬁímu a Annû Frkov˘m
za poskytnutí fotografie kapliãky

Vût‰ina místních Ïen pracovala buì ve statku nebo v lese
Na pﬁelomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch let minulého století
místní Ïeny, které do této doby pracovaly na sv˘ch políãkách
a byly v domácnosti, vstupovaly do nejprve zaloÏeného JZD
a následnû do Státního statku. Byla prostû taková doba.
KaÏdé ráno se scházely, aby jim pan Josef ChuchÛt z pozice vedoucího zadal, na kterém poli budou dnes pracovat.
Jednalo se o tzv. rostlinnou v˘robu.
Dal‰í byla skupina Ïen, které pracovaly v Ïivoãi‰né v˘robû. Staraly se o krávy, telata, ale také o drÛbeÏí potûr - kuﬁátka.
Tﬁetí skupina Ïen byla zamûstnána ve Státních lesích a
pod vedením pana Oldﬁicha Bendy se staraly o na‰e lesy.
Náplní jejich práce bylo: úklid lesních cest a prostranství,
úklid vûtví a nepoﬁádku po tûÏbû dﬁeva, kdy musely v‰echny
nepotﬁebné odﬁezky posbírat na jednu hromadu, sázení a
jednocení lesních ‰kolek a dal‰í nutné sezónní práce v lese.
V‰echny tyto skupiny mûly práci pomûrnû tûÏkou, ãasovû
nároãnou a jejich pracovní podmínky byly taky „Ïivoãi‰né „.
Po pﬁevratu tyto organizace zanikly a v souãasné dobû ve
v‰ech tûchto odvûtvích pÛsobí soukromí zemûdûlci, kteﬁí téÏ
zamûstnávají nûkteré místní Ïeny.
Místní lesy byly vráceny obci Homole u Panny, která se v
souãasné dobû o lesy stará.

Byla, je a bude to vÏdy dﬁina, i kdyÏ vût‰inu ruãní práce nahradili stroje, ale pokaÏdé to musí b˘t nûãí ruka, která ten stroj
nejen vede, ale udrÏuje jej také v aktivním v chodu.
E.S.
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Veteráni mûli opût
u nás kontrolní zastávku
V sobotu 3. kvûtna okolo desáté hodiny dunûla homolská
náves motory veteránÛ motorek a automobilÛ.
A protoÏe tu mûli zastávku se soutûÏním úkolem, stﬁílení
do terãe, tak jsme mûli ãas si tyto h˘ãkané skvosty prohlédnout zblízka.
E.S.
Více sám poﬁadatel: Tento - jiÏ 13. roãník závodu veteránÛ byl jedním z nejchladnûj‰ích v historii. Pﬁesto se ho zúãastnila vût‰ina nahlá‰en˘ch posádek. Navíc jsme ani nepoãítali, Ïe pﬁijede takové mnoÏství veteránÛ, a to kvÛli konání
srazu HV ve stejn˘ den v Litomûﬁicích - coÏ bylo vlastnû „Za
humny“. Na zámku ve Velkém Bﬁeznû se v pozdním odpoledni objevili zﬁejmû úãastníci tohoto srazu se sv˘mi veterány. Úãastníci soutûÏe velmi ocenili obûd a hlavnû horkou polévku podávanou v ‰ipkovém klubu v Ploskovicích a v hojném poãtu vyuÏili moÏnost prohlídky obou zámkÛ (Ploskovice a Velké Bﬁezno)
Fotky z pﬁede‰l˘ch roãníkÛ na rajãeti a zde:
http://ceskabrana.rajce.idnes.cz/2012_Chotkuv_pohar/

http://www.zamek-vbrezno.cz/ http://www.zamek-ploskovice.cz/
Více zde: http://www.vcc-ceska-brana.cz/chotek/

3 000,- Kã pﬁed zdanûním;
120/02/2014 proplacení finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 3 000,- Kã organizaci
ROSKA Teplice.

USNESENÍ....
V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã. 02/2014,
konaného dne 03. 04. 2014.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/02/2014 dodateãnû pﬁedloÏené
rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2013;
050/02/2014 uzavﬁení smlouvy o
spolupráci s Obcí Maleãov a SKI KLUB
Pohoﬁí u Maleãova. Pﬁedmûtem smlouvy je v˘stavba rozhledny - LucenburkÛv kopec;
060/02/2014 uzavﬁení smlouvy o dílo
s Ing. Jaroslavem Vrbou na zhotovení
dokumentace stavby - Zateplení obvodového plá‰tû objektu obecního úﬁadu
Homole u Panny;
061/02/2014 uzavﬁení mandátní
smlouvy MS 8/2014 uzavﬁenou s mandatáﬁem TSUNAMI s.r.o. na zpracování
Ïádosti o dotaci, organizaci a realizaci
v˘bûrového ﬁízení na dodavatele stavby, administrativní zpracování v‰ech
pﬁípadn˘ch zmûn v realizaci stavby aÏ
po zpracování zprávy pro závûreãné
vyhodnocení akce v souladu se zásadami MÎP âR/OPÎP 3.2.1.;
080/02/2014 uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene u pozemkÛ p.ã.
432 a 475, k.ú. Lhota pod Pannou;
110/02/2014 proplacení odmûny
panu Karlu Vaníãkovi za renovaci
zvonu pro kapliãku v Bláhovû ve v˘‰i

Homolsk˘

Spolupracujeme:

II. Zastupitelstvo obce souhlasí
040/02/2014 se zahrnutím do územní pÛsobnosti místního partnerství MAS
Labské skály a s pﬁípravou SCLLD Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje na svém území pro období
2014 - 2020;
090/02/2014 s vyhlá‰ením zámûru
na prodej pozemku p.ã. 53/2, k.ú. Bláhov;
100/02/2014 s vyhlá‰ením zámûru
na prodej pozemkÛ p.ã. 302 a 311/2,
k.ú. Homole u Panny.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

V˘pis usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny ã. 03/2014,
konaného dne 05. 06. 2014.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
030/03/2014 pﬁedloÏen˘ Závûreãn˘
úãet obce za rok 2013 a souhlasí s celoroãním hospodaﬁením obce s v˘hradou;
040/03/2014 z titulu schvalujícího orgánu úãetní závûrku obce sestavenou
k rozvahovému dni roku 2013;
050/03/2014 rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2014;
060/03/2014 uzavﬁení smlouvy na

mûﬁení tepla a spotﬁeby vody a instalaci termostatick˘ch ventilÛ v obecních
bytech s fy Ulimex, spol. s r.o., na základû pﬁedloÏené nabídky zpracované
OÚ v pﬁehledu nabídek. Povûﬁuje starostu Ladislava Ptáãka k podpisu
smlouvy;
070/03/2014 uzavﬁení smlouvy ã.
OS201420004226 - Smlouva o zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z
obalÛ;
080/03/2014 prodej pozemkÛ p.ã.
302 o v˘mûﬁe 531 m2 a p.ã. 311/2, o
v˘mûﬁe 96 m2, oboje k.ú. Homole u
Panny, paní Vanûãkové Jaroslavû za
celkovou cenu 9 405,- Kã plus pﬁíslu‰né poplatky;
090/03/2014 prodej pozemku p.ã.
53/2 o v˘mûﬁe 2 m2, k.ú. Bláhov, paní
Kesslerové Ludmile za celkovou cenu
30,- Kã plus pﬁíslu‰né poplatky;
100/03/2014 uzavﬁení smlouvy o dílo
ã. 6/2014 s VZ - PROJEKT, Vlasta
Îampachová, na zpracování zadání
zmûny ã. 9 ÚPnSÚ Homole u Panny;
110/03/2014 poskytnutí pÛjãky z
FRB ve v˘‰i 50 000,- Kã paní Lence
KalcÛ na rekonstrukci ústﬁedního topení;
II. Zastupitelstvo obce souhlasí
120/03/2014 s vyvû‰ením zámûru na
prodej pozemkÛ p.ã. 580, 583/1 a
587/2, v‰e k.ú. Suletice.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta

Zpravodaj pro obãany a pﬁátele Homolska. • Vydává Obec Homole u Panny (Homole u Panny 1,
400 02 Ústí nad Labem). Zpravodaj pﬁipravuje E. Struhárová, estruhar@seznam.cz, tel.: 723 959 914.
Vychází ãtyﬁikrát roãnû. • Náklad 250 kusÛ. • V˘tisk zdarma.
Evidenãní ãíslo MK âR E 10227.

