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Úvodník - Veslaři na obzoru?!
Skalní čtenáři mi určitě potvrdí, ţe jsem si několikrát posteskl
nad tím, ţe mám problémy se shromaţďováním informací, s psaním,
tisknutím, skládáním, rozvozem a odesíláním našich novin vzhledem k
minimálnímu počtu členů redakce. (Nejmenší celé číslo, pokud
nepočítáme nulu, je jedna). Kdyţ je mi nejhůř, vzpomínám na
převozníka v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda, který se konečně
dozvěděl, jak se zbavit své úmorné práce. Svitne mi naděje vţdycky,
kdyţ se na škole objeví parta schopných dětí - a hlavně mladý
veslovod, který začne organizovat vydávání školních novin. Pokud má
paměť sahá, stalo se to během posledních dvaceti let dvakrát. Ve
školním roce 1994/95 zaloţil necenzurované noviny ţáků ZŠ Svoboda
pod názvem ŠKOLNÍ DRBNA Andrej Baláţ - a jeho noviny měly
skutečně říz a ve škole šly na dračku, i kdyţ trochu výhrad měly
některé kolegyně. Nebyl to však běh na dlouhou trať. Po odchodu
Andreje ze školy noviny zanikly. Vzkříšení se dočkaly po několika
letech, kdy je kočírovala Markéta Povolná. Jmenovaly se Školní Drbna
II. Pokud někdo z čtenářů si tehdejší čísla ţákovských novin schoval,
rád bych si je okopíroval a archivoval.
Do třetice (a také do čtveřice) všeho dobrého se ohlásila parta
současných ţáků a vydala pod vedením Lucie Kleprlíkové dětský
měsíčník ŠKOLÁČEK. Do prvního čísla přispěla svými rozhovory se
starostkou a vedoucím školní jídelny Petra Holubová (5.tř.) a povídkou
na vybraná slova ţákyně 4. třídy Alena Hainišová. Vedení školy se
dohodlo s radnicí - a zařídilo výtisk pro rodiče všech ţáků. Děti si je
odnesly spolu s vysvědčením.
Současně však trojice děvčat z osmé třídy (Sorajja Behjoudiová,
Zuzka Kovaříková a Verča Stránská) vydala první číslo svého
občasníku s názvem FREE. Chcete vědět, co ten anglický výraz
znamená? Ocituji kvalitní slovník pánů Osičky a Poldaufa: "free =
svobodny, volný, zdarma, bezplatný, z vazby propuštěný, prostý čeho,
dobrovolný, nenucený, ochotný, štědrý, drzý, neomalený, nenucený,
přirozený" - a to nejsem ani u poloviny významů slova free.
Řekněte, mohly si mladé dámy vybrat lepší název pro své

noviny? První číslo se jim povedlo natolik, ţe je ředitel školy
přesvědčil, aby své síly a schopnosti věnovaly školnímu časopisu a
výchově mladších spoluţákyň. Dopadlo to - a s panem ředitelem si
plácly. Vyuţil jsem situace a poţádal o svolení, dát ochutnávku našim
čtenářům. Uvítal bych, kdybychom získali do kaţdého čísla jednu
stránku ţákovských autorů - a vůbec bych se nezlobil, kdyby
podobnou aktivitu projevil Klub důchodců.
Kdyţ uţ jsme u vazby ţáků a novin, musím vzpomenout dvou
ţáků, kteří mi kdysi na poţádání vyráběli báječné doprovodné kresby
pro úvodníky. Především to byl Mikuláš Hanus (nesmírný výtvarný i
hudební talent), který bohuţel odešel nejen za školy, ale i ze ţivota. O
pár let později mi podobnou sluţbu ochotně a dobře dělal Honza
Horák. Najdou se následovníci? Ze svých pokladů oţivím dnešní
úvodník kresbou Mikuláše Hanuse.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
Zimní olympiáda mládeže i přes mrazivé počasí vynikající!
Reprezentanti našeho kraje z našeho regionu druzí na zimní
olympionádě 21.-26. ledna 2006. Kdo bodoval?
Pořadí krajů podle získaných bodů
Pořadí Kraj
1. Liberecký
2. Královéhradecký
3. Hl. m. Praha
4. Zlínský
5. Jihočeský
6. Pardubický
7. Ústecký
8. Karlovarský
9. Olomoucký
10. Vysočina
11. Jihomoravský
12. Středočeský
13. Plzeňský
14. Moravskoslezský

Body
245
138
106
97
87
80
76
73
71
55
37
36

Zlaté
18
12
107
1
2
2
5
5
3
2
68
1
2
2

Stříbrné Bronzové
8
12
3
5
5
4
6
8
7
6
5
6
4
4
4
3
3
5
4
5
4
2
5
2
2
3
1
1
2
2

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ (Špindl.Mlýn): 40 b.
Luboš Dlabola Vrchlabí

Michaela Švitorková Bedřichov
Jonáš Kobr Vrchlabí 6, 6, 6 = 18
Vojtěch Pršala Vrchlabí 3, 5, 2 = 10
Lukáš Solnička Vrchlabí 1 bod
Barbora Kučerová Špindl. Mlýn
Dagmar Vogelová Kostelec n.Orl.
Julie Tichá Náchod
Robin Hofman Špindl.Mlýn 3, 2 = 5
Erik Barták Vrchlabí
Tomáš Reynet Pec pod Sněţkou
Andrea Zemanová Špindl.Mlýn 6 bodů
Dominika Erbenová Horní Lánov
Lucie Luštincová Ţacléř
BIATHLON (Horní Mísečky) 23 bodů
trenér Tom. Kulhánek Vrchlabí
Jakub Steklý Špindl.Mlýn
Michal Krčmář Vrchlabí 4
Lucie Charvátová Vrchlabí 6, 3
Martina Křelinová Vrchlabí 4, 3
Karolína Bergrová Bílá Třemešná 3
Kateřina Bergrová Bílá Třemešná
LEDNÍ HOKEJ (Trutnov a Vrchlabí) 0 b.
Jan Zdráhal Dvůr Král.n.L.
Michal Presse Náchod
Vojtěch Bubeníček Mladé Buky
Šimon Macháň Náchod
Ladislav Bydţovský Hostinné
Ivo Teichman Libňatov
KLAS. LYŽOVÁNÍ (Hor.Mísečky) 65 b.!
trenéři Oskar Šretr Malé Svatoňovice
a Antonín Pohl Police nad Met.
Hana Remešová Deštné v Orl.h. 2, 6 = 8
Zuzana Kolářová Police nad Metují
Petr Remeš Deštné v Orl.h. 5
Jan Grundmann Mladé Buky
Karolína Kalašová Trutnov 6, 6, 6 = 18!
Karolína Kociánová Kvasiny 4, 6 = 10
Daniel Máka Vrchlabí 6, 6, 5 = 17
Jan Petrţela Mladé Buky (9.) 2, 5 = 7
KRASOBRUSLENÍ (Dvůr Král.n.L.) 0 b.
trenérka - L. Kuldová Náchod

Iveta Demartini Náchod
Michaela Rotterová Náchod
Tomáš Kupka Dobruška
SNOWBOARD - (Špindl.Mlýn) 12 bodů
trenér Michal Mrázek Špindl. Mlýn
Dan Paulíček Vrchlabí 2
Vojta Kubů Špindl.Mlýn 4
Kateřina Chourová Stráţné 6
RYCHLOBRUSLENÍ (Dv. Král.n.L.)7 b.
trenér Jiří Filippi Trutnov
Michaela Rojková Dvůr Král.n.L.
Michaela Pospíšilová Dvůr Král.n.L.
Kristýna Rojková Dvůr Král.n.L.
Jakub Kastner Dvůr Král.n.L.
Tomáš Filippi Trutnov 3
Petr Prokůpek Dvůr Král.n.L. 1, 3 = 4
Tomáš Pištora Dvůr Král.n.L.
SKOKY NA LYŽÍCH a SEV. KOMBINACE(Lomnice nad Popelkou) 4
body
Krištof Tišer Jičín 4 body
VEDOUCÍ VÝPRAVY
Mgr. Tomáš Záviský Rychnov n.Kn.
Bc. Radmila Outlá Hradec Králové
Po velkém boji naši mladí olympionici jen těsně podlehli Liberci.
Denně jsme mohli na webových stránkách sledovat urputné boje o
medaile. Lví podíl na úspěchu mají i borci našeho regionu! -so
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Ve čtvrtek 26. ledna 2006 proběhl zápis ţáků do 1. třídy. Zápisu
se zúčastnilo celkem 27 dětí. Do první třídy jich nastoupí asi 23,
ostatní budou mít odklad školní docházky.
2. Ve čtvrtek 26. ledna se 2 ţáci 9. ročníku zúčastnili okresní kola
Olympiády v německém jazyce. Hanka Štorkánová obsadila 2.
místo a Martin Gloss byl šestý. Ţákům blahopřejeme a děkujeme
paní učitelce Drncové za perfektní přípravu našich ţáků.
3. Některé ţákyně 4.-9. tříd se zúčastní projektu Českého rozhlasu

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Hradec Králové a dětského fondu OSN UNICEF nazvaného Miss
panenka. Děvčata budou pracovat do března na co nejhezčí
panence s cílem dostat se na velký galavečer v Hradci Králové,
kde bude zvolena nejkrásnější. Cílem projektu je získat finanční
prostředky pro děti v rozvojových zemích i v zemích postiţených
válečnými nebo přírodními katastrofami. Mottem celé akce je "
Adoptuj panenku a zachráníš dítě"
Na začátku roku proběhla školní kola matematické soutěţe
Pythagoriáda. Bohuţel ţádný z našich ţáků nepostoupil do
okresního kola.
Někteří ţáci školy začali opět vydávat
školní časopis. První číslo Školáčka si
odnesou ţáci spolu s vysvědčením.
Šéfredaktorkou je Lucie Kleprlíková
8.tř. a redaktory Monika Blaţková,
Veronika Blaţková, Eva Kleprlíková,
Jakub Eder, Alena Hainišová, Petra
Holubová, Lucie Sábová a Kristýna
Vančová - všichni z niţších tříd ZŠ. Souběţně se Školáčkem
vyšlo první číslo nezávislého občasníku FREE, kterou vydala
trojice ţákyň osmé třídy (Sorajja Behjoudiová, Zuzka Kovaříková
a Verča Stránská) ve vlastním nákladu. Kvalita i nápaditý obsah
časopisu FREE potěšily ředitele školy natolik, ţe přesvědčil
autorky, aby pomohly mladším kamarádkám s tvorbou školního
měsíčníku.
Na řízenou praxi nastoupí na školu v květnu bývalí ţáci, kteří
studují informatiku na střední škole (Jirka Chmelík a Jakub
Krabáč). Slíbili, ţe pomohou s tvorbou webových stránek naší
školy. Rádi bychom také zahájili spolupráci ţáků se seniory
města v DPS v oboru počítačové gramotnosti a informatiky.
Ve čtvrtek 2. února 2006 proběhne na Duncanu sportovní
lyţařský den. Začátek akce je v 8,30 hod., ukončení ve 12,00
hod. Pan Poláček přiveze na Duncan oběd.
V pátek 3. února 2006 mají děti prázdniny.
Na četné dotazy rodičů upozorňuji, ţe školní rok 2006/2007
začíná 4. září 2006.

LYŽOVÁNÍ
Se šéfem lyţařského oddílu Petrem Kadrmasem jsme se dohodli,
ţe poskytne zápisy z oddílových schůzí z počátku osmdesátých let
minulého století, kdy začala fungovat lyţařská přípravka dětí pod
vedením pana Klementa. Jeho práci pak převzali po příchodu do
Svobody manţelé Holubovi spolu s desítkou schopných a ochotných
lyţařských instruktorů.

Lidská paměť je krátká. Rádi bychom celou mnohaletou práci s
dětmi a mládeţí lyţařského oddílu (tehdy TJ Tatran) archivovali. Pokud
máte fotografie nebo jiné materiály o této činnosti, prosíme o jejich
zapůjčení.
-so
Připomínáme kontakt na šéfku lyţařské přípravky: Martina Holubová,
tel. 605 877 858. Kontaktní telefon přímo do areálu je 603 243 259
nahoru - obsah

Myslivost v našem regionu
Z historie lovectví v Krkonoších ...
Pravěký člověk před půl milionem let se ţivil sběrem plodů,
hmyzem a ţivočichy. Později, v neolitu (Homo sapiens) - asi před 35
tisíci lety jiţ pouţíval ohně a prvních nástrojů. Zhruba před 14 000 lety
lovil lukem a šípem a o 6 tisíc let později se naučil zpracovávat kovy.
Nejprve měď a její slitiny (bronz) a později i ţelezo na hroty svých
oštěpů a šípů. Příroda se měnila - a člověk obsazoval nová území i v
našich oblastech. V české kotlině převaţovaly pralesy a první lidé se
dostávali proti proudu řek Labe, Úpy a Metuje i do krkonošských
hvozdů zhruba před tisíci lety.
V lesích ţila velká zvěř - los, zubr, pratur a jeleni. Z šelem to byl
medvěd, vlk, rys a divoká kočka. Z velkých ptáků tetřevi, tetřívci a z
dravců orel, sokol a další. Ještě v 11.-13. století sahaly pralesy aţ k
Jičínu, Dvoru Králové a k Jaroměři. Tehdy měli lovčí právo pouze
šlechta a král. Král lovil v revírech Křivoklátu, Zbečna a později v
horách a v blízkosti královských věnných měst Přemyslovců. Byly
vydány první směrnice, později zákony o lovu a ochraně zvěře. Pro
lovecké oblasti stanovil král své lovčí na ochranu lesa, zvěře a k
přípravě honitby. Císař a král Karel IV. jmenoval pro Trutnovsko v roce
1349 svého lovčího Vaňka a po něm Pešíka Krabice z Weitmühle.
V 15.-16. století se rozšířil lov se sokoly a loveckými psy.
Způsoby lovu ovlivňovaly zdokonalování palných zbraní. Zaváděl se
chov cizích druhů lovné zvěře. Karel IV. zakládal nové obory s jeleny a
divočáky. Ve 13. století je u nás králík z Francie. V 15. století se
objevuje v oborách daněk. Šlechta pořádá okázalé velkohony s
početnými výhřady ulovené zvěře. Hrabě František Antonín Špork na
Kuksu a Lysé nad Labem chová jezdecké koně a lovecké psy. Udrţuje
obory, zavádí myslivecké troubení a působí i v mysliveckém
hospodářství.

Lesy Krkonoš jsou rozděleny na tři části. Západní Pojizeří a
jilemnické panství získal v r. 1701 hrabě Harrach. Vrchlabsko s Labem
hrabě Morzin a Maršovsko hrabě Czernin. Kolonizace a osídlování hor i
značné zalesňování ve druhé polovině 16. století a počátkem 17.
století narušily celistvost lesů a stavy zvěře. Nejdříve zmizel zubr s
losem (do 15. století), potom velké šelmy - poslední medvěd v
Sedmidolí 16.9.1726, ve Slezsku v r. 1736, vlčice se sedmi mláďaty v
r. 1761. Potom i rys a divoká kočka ke konci 19. století. Orel hnízdil ve
Sněţných jamách a na Liščí hoře do roku 1840. O zavádění nových a
cizích druhů se neúspěšně pokoušel hrabě Schaffgotsch na slezské
straně hor. Dvanáct dovezených sobů uhynulo během krátké doby.
Mufloni vysazení roku 1882 se rozšířili na delší dobu. Kozoroţci,
kamzíci a svišti dovezení z Alp nevydrţeli také. Koncem 19. století se v
Krkonoších lovilo průměrně 20 jelenů, 42 tetřevů, 52 tetřívků, 11
jeřábků ročně. Na Slovanské výstavě v Praze r. 1890 byli krkonošští
jeleni v I. ceně (zlatý) jeden dvanácterák a jeden osmerák, ve 3. ceně
čtyři čtrnácteráci. Koncem 19. století zřídilo vlčické panství oboru s
daňky pod Janskou výšinou. V době 1908 - 1920, kdy byla obora
zrušena, se slovilo 137 kusů!
Myslivecké instrukce se postupně upravovaly v zákony. Po Karlu
IV. to byl v r. 1568 Maxmilián II. a v r. 1599 Rudolf II. Marie Terezie
vydala spolu s Lesním řádem i lovecká pravidla, která doplnil Josef II.
v r. 1880. Stavy zvěře se opět zvyšovaly ve 20. století po vzniku ČSR.
O tom si ale povíme příště.
Zdeněk Balcar
Jako přílohu představujeme aršík
známek chráněné fauny a flóry
Krkonoš z r. 2005:
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír
Knotkovi
Rytina: Martin Srb
Způsob tisku známky: ocelotisk z
plochých desek v černé barvě s
barevným ofsetem
Námět známky: Aršík zobrazuje
neobyčejnou rozmanitost a bohatost
krkonošské přírody s naší nejvyšší
horou Sněţkou (1602 m n. m.) a
zároveň nejvzácnější (a
nejohroţenější) oblast parku.
Krkonoše byly v r. 1963 vyhlášeny
naším prvním národním parkem.
Jsou povaţovány za jedinečný
evropský mezičlánek přechodu od

středohor k vysokohorám a představují přírodně nejbohatší území
České republiky.
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Svazek měst a obcí Krkonoše
Brněnský tandem veletrhů cestovního ruchu Regiontour a GO ve
dnech 12.-15. ledna 2006 byl podle sdělení organizátorů
nejmohutnější ve své historii a zároveň šlo o největší veletrhy tohoto
zaměření ve střední Evropě. Pořadatelé zaznamenali nárůst ve všech
parametrech, největší v obsazené výstavní ploše, která se díky
přesunu do pavilonu "V" rozšířila o 1 100 m2. Na celkem 11.282 m2 se
v Brně letos představilo 1224 firem z 28 zemí světa. Oba veletrhy
cestovního ruchu navštívilo více neţ 40 000 lidí. V prvních dvou dnech
určených odborníkům branami výstaviště prošlo 13 770 návštěvníků a
VIP hostů. Prestiţ veletrhů potvrdila přítomnost řady významných
osobností, včetně premiéra Jiřího Paroubka a dalších členů kabinetu.
Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, který na veletrhu
REGIONTOUR představil novou kampaň k podpoře domácího
cestovního ruchu, ocenil proměnu z přehlídky turistických moţností v
akci s velkým obchodním efektem:
"Každý, kdo tady byl několikrát, vidí podstatnou změnu. Cestovní
ruch je business, je to průmyslové odvětví a my ho takto
prezentujeme. Doufám, že se tato prezentace také projeví v nárůstu
cestovního ruchu u nás."
Shodný názor vyslovil předseda Asociace krajů ČR a hejtman
Moravskoslezského kraje Evţen Tošenovský: "REGIONTOUR se ve své
profesní skladbě vypracoval, představuje skutečně to, co Česko nabízí.
Na jednom místě se potkávají vrcholoví představitelé ministerstva pro
místní rozvoj, cestovních kanceláří a zástupci regionů, měst, která pojí
společný zájem: aby turistika nekončila v Praze."
Stánek Krkonoš - svazku měst a obcí, s ochutnávkou
harrachovského piva a Krkonošské medoviny, ukázkou výroby
skleněných ozdob z Poniklé, prezentací výrobků s certifikací "Made in
Krkonoše" a řadou propagačních tiskovin, zaznamenal nejenom
vysokou poptávku zákazníků o zimní i letní moţnosti vyţití v českých
nejvyšších horách, ale byl i místem setkání významných představitelů
věnujících se resortu cestovního ruchu.
Klára Kroupová ze Svazku měst a obcí doplnila: "Naše účast se
dá charakterizovat jako obchodně úspěšná. Během prvních dvou dní

určených pro odborníky jsme zaznamenali zájem o spolupráci a
osobně navázali kontakty s některými krkonošskými podnikateli.
Pochopili, že účast na veletrzích v našem stánku není "marná".
Druhým významným počinem byla naše aktivní účast na sedmi
mítincích s touroperátory z Velké Británie, Polska a Německa.
Nezanedbatelný byl ohlas na Krkonošské výrobky. Výrobci uzavřeli
dohody s touroperátory, kteří zahrnou exkurse do výroben do
programů turistických zájezdů. Dny určené široké veřejnosti měly také
svůj důležitý smysl. Návštěvníci se zajímali o ubytování, cykloturistiku
a oproti loňskému roku ještě více o možnosti běžeckého lyžování v
souladu s naším projektem "Krkonoše lyžařský běžecký ráj."
V rámci 9. ročníku soutěţe o královnu regionů České a Slovenské
republiky "Region Regina 2006" obsadila druhé místo Kateřina
Reichlová, reprezentující v rámci Krkonoš region Rokytnicko. Tradiční
soutěţ se konala jako doprovodný program 14. mezinárodního
veletrhu turistických moţností v regionech Regiontour 2006. Patnáct
adeptek muselo ve čtyřech disciplínách prokázat dobrou znalost svého
regionu, zvýraznit jeho historii, kulturní tradice, turistické zajímavosti,
přírodní krásy, apod. ve spojení s pohotovostí projevu a osobním
šarmem. Kateřina také představila porotě pána hor Krakonoše a v
disciplíně nazvané prezentace originálního receptu uvařila krkonošský
sladký hubník. Oficiální vyhlášení výsledků soutěţe "Region Regina
2006" se uskutečnilo za účasti ministra pro místní rozvoj Radko
Martínka první den veletrhu Regiontour v Brně.
Dáša Palátková
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz



ÚNOROVÍ JUBILANTI … V únoru oslaví svá významná ţivotní
jubilea paní Marie Levková, Jakub Danihel, Naděţda Tippeltová
ÚKLID CHODNÍKŮ … Upozorňujeme občany na Zákon 13/1997
Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích § 27
odstavec č. 4.: "Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichţ příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáţe, ţe nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu
odstranit: u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit."

Marian Báchor







MAJITELŮM ČTYŘNOHÝCH PŘÁTEL … připomínáme, ţe se
blíţí čas, kdy je třeba zaplatit stanovenou částku za jejich drţení.
PRODÁM SLUNNÝ BYT 3+1 … na Rýchorském sídlišti v Dolním
Maršově rekonstruovaný s novou koupelnou a kuchyní. Telefonní
spojení 728 076 071 nebo 607 509 049.
VYUŽITÍ VÝVĚSNÉ TABULE … nabízí občanům Městský úřad
občanům naproti poště v parčíku, kde je část této tabule
vyhrazena pro smuteční oznámení. Smuteční oznámení je nutno
dodat na Městský úřad a pracovníci poté neprodleně zajistí
vyvěšení ve vyhrazené části tabule. Tato sluţba je samozřejmě
poskytována zdarma.
PLAKETA PRO BOBA ROUDNÉHO … bude předána v sobotu 4.
února v 15 hodin ve školní jídelně ZŠ Svoboda na Kostelní ulici.
Zveme bývalé hráče, hráčky a příznivce, softbalu a baseballu v
našem údolí. Zájemcům, promítneme staré i novější fotografie
ze zlaté éry.
-so





ZAJÍMAVÉ NEJEN PRO MNE! … Dobrý den. Náhodou jsem
objevil stránky nějakého turisty, pravděpodobně ze Dvora a na
nich docela hezké fotografie Svobody. Dost moţná, ţe o těchto
stránkách dávno víte, ale kdyby ne, tak máte další do své sbírky.
Zde : http://www.ivo-turista.kvalitne.cz/svobodanu.htm
S pozdravem Kamil Novák
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM …, kteří přispěli 24.12.2005 na
hospic diakonie v Kostelci při půlnoční mši v kostele, ohlásil pan
Josef Silný. Vybralo se 2 500,- Kč a částka byla obratem poslána
adresátovi. Poděkování jste měli najít jiţ v minulém čísle SF.
Zařádil si však opět tiskařský šotek. Z připravených stránek
jsem těsně před tiskem vyřadil inzerát na snowboardové prkno,
které jiţ bylo prodáno - a zprávu nahradil poděkováním. Bohuţel
jsem ze sloţky nevyřadil původní stránku - a při tisku jsem
pouţil jako matrici tu původní. Pane Silný a farníci, moc se
omlouvám.
-so
nahoru - obsah

