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Toto číslo vyšlo v září 2005
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze 14. zasedání ZO,
1. září 2005 se konalo 14. zasedání ZO za účasti 11 členů a 7 občanů, které kromě stálých bodů programu, kontroly
usnesení a zprávy o činnosti RO a OÚ se zabývalo úpravou rozpočtu obce na r. 2005 a majetkoprávními záležitostmi.
Ve zprávě o činnosti RO a OÚ informoval starosta přítomné o úkolu z minulého zasedání ZO a tím bylo požádat MěÚ
Přerov o pořízení změny Územního plánu Obce Radslavice. Návrh zadání byl již zpracovatelem v souladu s uzavřenou
smlouvou odevzdán a v průběhu měs. září bude vypsáno jeho veřejné projednání a po té bude předložen ke schválení
ZO. Pak přistoupil k rekapitulaci událostí, které probíhaly v období od minulého zasedání ZO. Přelom června a
července byl ve znamení dokončení největší investiční akce – vybudování nových prostor pro umístění knihovny.
Akce byla ukončena v dohodnutém termínu a slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo jako součást programu
letošních CM slavností. Druhá stavební investice – přechod pro chodce je rovněž stavebně dokončena a nyní budou
zahájeny činnosti spojené s jeho kolaudací. Stejně jako v předchozích letech se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice
roku, na vavříny však nedosáhla, vítězem krajského kola se stala Obec Majetín. Na základě předchozích jednání byl
obci předložen první návrh na nové řešení zeleně v ulici Na Návsi a Přerovská. Návrhy budou projednány v komisi
Pro obnovu venkova a s občany v uvedených ulicích. Rada obce se zabývala problematikou školských příspěvkových
organizací, byla schválena smlouva o zprostředkování prodeje plynárenských zařízení s firmou Plynar. Byly
posuzovány výsledky rozboru pitné i odpadní vody, revizí byl podroben spisový a skartační řád obce i Směrnice pro
poskytování informací. Na základě nájemného vztahu k bytu na SMŠ provedla Rada obce výběr nového nájemce,
obdobná procedura probíhá i nyní, kdy má obec k dispozici volný byt 1+1 v bytovém domě na ulici Přerovská.
V oblasti dopravy byly vyhodnoceny připomínky k autobusovým jízdním řádům s návrhem uspíšení jednoho ranního
spoje umožňující návaznost na vlakové spojení Olomouc-Praha. Územním řízením pokračovala akce “Úprava vjezdu
do obce Sušická“ proti vydanému ÚR bylo podáno odvolání, které bude posuzovat krajský úřad. Reálně to znamená,
že i když odvolání nebude vyhověno, stavba již vzhledem ke správním lhůtám nemůže být letos realizována. Zásluhou
našich občanských iniciativ a jejich jednáním na nejrůznějších úrovních je vytvářen negativní obraz této akce a
potažmo i obce . Na obec se obrací několik občanů s názory na práci a rozhodování ve věci dopravy v obci. Stále se
v nich opakují již dříve projednávané požadavky a tvrzení o porušování právních předpisů ČR ze strany orgánů obce.
Použitá argumentace je však buď záměrně či z neznalosti zcela mylná a zavádějící. Po přednesené zprávě následovala
obsáhlá diskuse, týkající se dopravy v obci. Jako první vystoupil pan Zmeškal, který se odvolával na dopisy, které
doručil na OÚ, jejich obsah a kroky které následovaly, požadoval mimořádné svolání ZO k jednání o dopravní situaci,
vyjádřil nesouhlas s plánovanou úpravou vjezdu do obce od Sušic a trval na snížení rychlosti v obci na 40 km/hod. Pan
Brázda informoval přítomné o jednání v kamenolomu Podhůra a doporučení jednat o dopravě v obci s ředitelstvím
dálnic. Na tyto připomínky reagovali zastupitelé obce mimo jiné tím, že snížení rychlosti situaci v obci neřeší, záleží
na řidičích jak rychlost dodržují, nezlepší se životní prostředí a nebude zaručeno, že nebudou dále vznikat škody na
majetku. Jediné řešení je dodržování, popř. snížení tonáže projíždějících nákladních automobilů. V další části zasedání
ZO předseda finanční komise předložil 2. rozpočtové opatření na rok 2005, které bylo bez výhrad schváleno. Poté
následovaly majetkoprávní záležitosti, první se týkala odstoupení od záměru koupi stavebního pozemku v ul.
V Zahradách, v druhé záležitosti byla projednávána žádost vlastníků rodinných domků v ul. Příčná o odkoupení zadní
části svých zahrad, které dlouhodobě na základě nájemního vztahu užívají. Třetí záležitost se týkala podání žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova na akci „Úprava stávající nezpevněné plochy u Hrubé studny, část 2.“ Všechny tři
projednávané majetkoprávní záležitosti byly ZO schváleny.

Výročí osobností Radslavic - 4. čtvrtletí 2005
Dne 11.11.1945 zemřel v Radslavicích Jan Petřík. Narodil se 28.8.1871, v Rokytnici č. 18 v rodině rolníka. Do
Radslavic se přiženil v r. 1898 na usedlost č. 18. Náležel k významným osobnostem veřejného života Radslavic. V r.
1905 se stal činným členem Radslavického hasičského sboru, v letech 1908 až 1925 byl velitelem sboru, r. 1926 byl
jmenován čestným členem sboru. Náležel mezi zakládající členy čtenářského spolku Hospodářské besedy (založené r.
1905) a přičinil se o založení TJ Sokol Radslavice (r. 1913). Poprvé byl zvolen členem obecního výboru v r. 1909 a
stal se radním, v letech 1922 až 1931 byl starostou obce a radním byl ještě následně až do r. 1936. Za jeho starostování
byl postaven učitelský dům č. 111 (1922 – 1928), v něm zřízena Slaměníkova mateřská škola (1928), započalo se
s dlážděním a kanalizací (r. 1928), bylo zahájeno scelování pozemků (v r.1930) aj. V letech 1929 až 1945 byl
ředitelem Rolnické družstevní mlékárny Radslavice a nějakou dobu v třicátých letech byl předsedou představenstva
rolnické družstevní pekárny Radslavice.
Dne 16.11.1955 zemřel v Dluhonicích P. Metoděj Směták. Narodil se 9.12.1869 v Radslavicích na č. 40. Po
obecné škole v Radslavicích a Gymnáziu v Přerově absolvoval teologická studia v Olomouci a na kněze byl vysvěcen
r. 1892. Po vysvěcení působil jako kaplan ve Veselí u Valašského Meziříčí a ve Velké Bystřici. Od r. 1904 do r. 1917
byl farářem v Hovězí u Vsetína, kde se zapojil do veřejného života obce (předseda hospodářského spolku, starosta

hasičského sboru, člen obecního výboru aj.). V r. 1917 byl jmenován farářem v Dřevohosticích, kde působil 21 let až
do odchodu do výslužby v r. 1938. Od r. 1919 až do odchodu z obce byl členem obecního zastupitelstva a předsedou
finanční komise obce, řadu let byl členem místní školní rady. Za zásluhy o obec byl při svém odchodu z obce
jmenován čestným občanem Dřevohostic. Z Dřevohostic se odstěhoval do nadačního domu pro kněze ve výslužbě
v Dluhonicích, kde žil až do své smrti, pochován je v Radslavicích.
Dne 4.10.1845 před 160 lety se narodil v Radslavicích František Slaměník – zřejmě dosud nejvýznamnější
rodák, čestný občan obce. S jeho jménem i výročími jsou spjaty významné okamžiky života obce, posledně například
svěcení praporu a znaku obce. Podrobnosti viz. níže samostatný článek.

Rozpis fotbalových soutěží podzim 2005

A mužstvo–1.B tř.sk. A – podzim 2005 odjezd
So 17.9. Nezamyslice-Radslav. 16,00 14,15
Ne 25.9. Radslav.-Vrchoslavice16,00
Ne 2.10. Všechovice-Radslav. 15,30 14,00
15,30
Ne 9.10. Radslavice-Bělotín
Ne 16.10.Domaželice-Radslavice10,00 9,00
Ne 23.10.Radslavice-FKM Přerov15,00
Ne 30.10.Radslav.-Brodek u Pv.14,00
Ne 6.11. Pivín-Radslav.
13,30 12,00
Dorost OP sk. B – podzim 2005
So 17.9. Dolní Újezd-Radslav. 15,00 14,00
Ne 25.9. Radslavice-Křenovice 13,45
Stř28.9. Hust.(Černotín)-Radsl16,00 14,45
Ne 2.10. VOLNÝ TERMÍN
13,15
Ne 9.10. Radslavice-Bochoř
So 15.10.Domaželice-Radslavice14,00 13,00
Ne 23.10.Radslavice-Prosenice 12,45
Ne 30.10.Radslavice-Vlkoš
11,45
So 5.11. Újezdec-Radslavice
10,45 9,45
Ne 13.11.Radslavice-Lobodice 11,15

B mužstvo OS sk. B – podzim 2005
Ne 18.9. Dolní Újezd-Radslavice
So 24.9. Radslav.-Skalička
Ne 2.10. Opatov./Všech-Radslav.
So 8.10. Radslavice-Bělotín
Ne 16.10.Černotín-Radslavice
So 22.10.Radslavice-Lověšice
So 29.10.Radslavice-Žákovice
Žáci – OP sk. B – podzim 2005
Ne 18.9. Pavlovice-Radslavice
Ne 25.9. Radslavice-Ústí
Ne 2.10. Domaželice-Radslavice
Ne 9.10. VOLNÝ TERMÍN
Ne 16.10.Hustopeče-Radslavice
Ne 23.10.Radslavice-Bochoř
Ne 30.10.Radslavice-Kozlovice

odjezd

15,00 14,00
16,00
10,00 8,45
15,30
15,00 13,45
15,00
14,00
10,00 9,00
10,00
14,00 13,00
dle hláš.
10,00
10,00

Informace pro občany Prodej nepotřebného materiálu OÚ odprodá několik kusů elektrických akumulačních
kamen, elektrických přímotopů a šuplíkových kompletů k psacím stolům
Svoz domovního odpadu-Termíny svozu v roce 2005: 16.9., 7.10., 28.10., 8.11.,
9.12., 30.12. K 31.12.2005 končí smlouva fy SITA, nový svozce bude vybrán ve
výběrovém řízení. Může se stát, že nebude trpět rozvíjející se používání
nejrůznějších pytlů místo popelnic. OÚ má pro postupnou obměnu dosluhujících
nádob pro občany k dispozici popelnice za nákladovou cenu 780,-Kč

Dvůr OÚ–stavební odpad a železo–sobota 900-1200 hod. 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Svoz nebezpečného odpadu - V sobotu 8.října 2005 proběhne v době od 13.40 do 14.10 hod. před obecním úřadem

pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu. Sbírají se staré televizory, rozhlasové přijímače a jejich součásti,
další elektrotechnické přístroje, ledničky, mrazničky a pneumatiky všeho druhu.
Sběr nestandardního TKO - V sobotu 8.10.2005 v době od 9.00 do 12.00 hod. proběhne v obci sběr
nestandardního TKO. V uvedené době lze na dvoře OÚ do připraveného kontejneru odložit tzv. „Velký domovní
odpad“ (podlahové krytiny, lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty apod.)
Tříděný sběr – V současné době probíhají opravy zvonů na tříděný sběr. Po ukončení dojde opět k rozdělení sběru
bílého a barevného skla. Sběrná místa budou osazena takto: Jednota – 2x plast, papír, bílé a barevné sklo; ENA – 2x
plast, bílé a barevné sklo. Do zkušebního sběru nápojových kartonů se zatím zapojilo cca 30 domácností. Na základě
jednání s odběrateli i obalovou společností Ekonom bude i v následujícím období podporován pytlový sběr Tetra Pack.
Na OÚ je k vyzvednutí připraveno dostatečné množství pytlů. Sběr plných je do konce roku prováděn výměnným
způsobem za prázdný na OÚ. Na základě dohody ( ústní, písemné např.i přes poštovní schránku umístěnou u vchodu
na OÚ, telefonické na 581 202 894 nebo 724 082 059 i SMS) lze dohodnout odvoz pracovníkem obce. Stejným
způsobem lze požádat o doručení 1.prázdného pytle. Pro úplnost opětovně žádáme o dodržování pořádku na sběrných
místech a lisování PET lahví. K likvidaci tvrdých plastů využijte termín sběru VDO, který je již také bezplatný.
Vodné a stočné - Ve dnech 24.10. – 31.10. proběhne pravidelný podzimní odečet vodoměrů. Platby v hotovosti na
OÚ od 14.11. do 28.11.2005. V tomto termínu bude současně vybírána platba za uložení stavebního odpadu na dvoře
OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky. Obec provedla zákonné vyúčtování kalkulace ceny a nákladů roku 2004. Cena
za dodání 1m3 vody činila 16,45 Kč, odvedení odpad.vod 3,88 Kč/m3. Rozpis nákladů je vyvěšen na úřední desce a
webové stránce obce.
Autobusová doprava – Obec obdržela a v připomínkovém řízení uplatnila žádost o uspíšení některého ranního spoje
s vazbou na vlak Šohaj ve směru Olomouc – Praha. Uspokojení žádosti je možné uspíšením odjezdu „posily“ na 4:55.
Případě shodného požadavku v Sušicích a Pavlovicích pak spoje č.2 „Pavlovčáku“ obdobně (což ovšem představuje
odjezd z Pavlovic min. v 4:50). Řešení připomínky je podmíněno zájmem občanů jej využívat. Žádáme proto o

zpětnou odezvu ty občany, kteří vazbu na vlakový spoj budou využívat, či ji považují za správnou, tak i ty, jimž by
uspíšení odjezdu z Radslavic nebylo po chuti. Ke sdělení využijte schránku OÚ, tel. 581 202 894, SMS na číslo
724 082 059, email radslavice@iol.cz či kontaktu s kterýmkoliv členem zastupitelstva nebo pracovníkem obce.
Přihlášky do střeleckého kroužku mládeže - Zájemci o střelecký kroužek mládeže ( doporučený věk 9 až 14 let )
se mohou přihlásit na informativní schůzce kroužku ve čtvrtek 22.září 2005 v 18 hodin na střelnici v Radslavicích
nebo ve dnech 19. až 21. září po 18 hodině u Stanislava Lukáše Radslavice, Přerovská 214. Kroužek povedou trenéři
Sportovně střeleckého klubu Radslavice.
Zubní ordinace nonstop Lékař na telefonu MUDr.Faltýnek poskytuje své služby od pondělí do neděle v ordinaci v
Prosenicích, Na Lukách 219, tel.581 203 334. V případě nepřítomnosti volejte: tel.: 581 211 109, mobil: 737 859 165
Přijímá i nové pacienty a poskytuje akutní ošetření.
Farmářské strukturální šetření 2005 bude i v naší obci provádět v období září až listopad 2005 Český statistický
úřad. Jeho zaměstnanci navštíví vybrané domácnosti, které podnikají v zemědělské činnosti nebo byly v minulosti
registrovány v zemědělském podnikání. Každý tazatel bude mít průkaz zaměstnance ČSÚ nebo pověření ČSÚ
k výkonu této činnosti.

Jezdecké sportovní odpoledne pořádá ve středu 28.září 2005 na závodišti v Radslavicích Pavel Složil - Tréninkové a

výcvikové centrum koní Radslavice. Na programu je parkur, terénní parkur a vozatajská soutěž. Bohaté občerstvení zajištěno.

Dopisy, ohlasy, polemika
František Slaměník se narodil 4.října 1845 v Radslavicích. Již od dětství byl vychováván k úctě k české historii.
Jeho děd Jan Droběník byl lidovým písmákem a přechovával doma některé staré bratrské tisky a díla Komenského,
s nimiž se již v útlém věku Slaměník seznámil. Na doporučení ředitele radslavské školy Františka Koblihy přestoupil
na lipnickou hlavní školu. Pak absolvoval dvouletý učitelský kurz v Olomouci.
Prvním působištěm mladého učitele se stala dívčí škola v Kroměříži. Podobně jako kdysi Komenský se i on setkal na
svém prvním působišti s nepříliš dobrými podmínkami pro uplatňování učitelských metod a zásad. Ve třídě měl totiž
193 žákyň a udržet zde kázeň bylo pro něho patrně poměrně složité. Již zde ale začíná shromažďovat různé skvosty
staré české literatury. Postupně si doplňuje vzdělání a po úspěšném složení zkoušky získává způsobilost pro
měšťanské školy prvního oboru: čeština – zeměpis - dějepis. Mimo pedagogickou činnost se účastnil i veřejného
života svým působením v mnoha spolcích - např. jako pokladník pěveckého sdružení Moravan, byl jedním z iniciátorů
nově založeného učitelského spolku Komenský hejtmanství kroměřížsko-přerovského, v němž působil jako jednatel a
později, 30 let, jako předseda. Po desetiletém působení v Kroměříži byl Slaměník přeložen do Kojetína. Zde se setkal
s ještě horšími podmínkami než na předchozím působišti. Zde ale také dosahuje vrcholu ve své dosavadní školské
praxi. V roce 1875 se oženil s Františkou Lorencovou, dcerou mlynáře z Brodku u Prostějova. Na počátku 80. let byl
vybídnut ředitelem přerovského gymnázia J. Škodou, aby se v Přerově ucházel o místo prozatímního správce na české
měšťanské škole zřízené ve školním roce 1884/1885. Jeho žádost byla schválena obecním zastupitelstvem, místní i
okresní školní radou i zemskou školní radou v Brně. Právě za svého působení v Přerově se začal plně angažovat ve
společenském životě města. Stál prakticky u všech akcí týkajících se Komenského. Vystoupil jako hlavní řečník při
znovuodhalení restaurované sochy Komenského v roce 1892, z jeho popudu vzniklo Muzeum Komenského v Přerově
a ve své závěti mu věnoval celou svou sbírku komenián i nemalý finanční obnos na jeho provoz. Zajímavostí je, že
spolu s pozdějším prvním prezidentem ČSR T.G. Masarykem založil Slaměník Komenského společnost v Berlíně.
Dvacet let zastával funkci předsedy Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě, založil Jubilejní fond pro vdovy
a sirotky, který byl od roku 1919 nazýván Slaměníkův, a téměř 28 let redigoval časopis Komenský.
Ve svém autobiografickém díle Vzpomínky starého učitele podává obraz společnosti konce 19.století a popisuje dějiny
učitelství na Moravě v 2.polovině 19.století. František Slaměník zemřel 2.července 1919 v Přerově.
Svým životem i skutky byl nepochybně jedním z nejvěrnějších ctitelů Učitele národů. Na jedné z budov bývalých
měšťanských škol v Palackého ulici v Přerově (dnes VŠ logistitiky) je umístěna jeho pamětní deska.
I Slaměníkovy rodné Radslavice však stále zachovávají památku na svého nejvýznamnějšího rodáka. Ku příležitosti
oslav 10.výročí vzniku republiky byla odhalena na jeho rodném domě pamětní deska s nápisem: Chaloupky naše
buďte požehnány jako tato, v níž se nám narodil 4.X.1845 FRANTIŠEK SLAMĚNÍK, chlouba naše, vůdce
moravského učitelstva, ozdoba národa. Zemřel 2.VII.1919 jako ředitel měšťanské školy a tvůrce Komenského musea.
V září 1945 se v obci uskutečnily několikadenní oslavy ku příležitosti stého narození F. Slaměnka. Již v červenci byl
ustanoven Přípravný výbor Slaměníkových oslav v Radslavicích, který organizoval práce na přípravě oslav i vydání
„Chaloupek“. Práce nebylo málo: úprava prostranství pro pomník prezidenta Masaryka, který byl po dobu války ukryt,
nácvik tanců a zpěvů na „Hanáckó svajbu“ atd. Oslavy byly zahájeny 15.9. večer průvodem celou obcí. Program
následujícího dne započal v 7 hodin fanfárami trubačů z věže, následovala slavnostní bohoslužba, znovuodhalení
pomníku TGM a průvod na hřbitov. Odpoledne oslavy pokračovaly průvodem k rodnému Slaměníkovu domku,
projevy hostů a „Hanáckó svajbó“ a lidovou veselicí. V upomínku na tento rok byl také vydán první sborník obce
Radslavice nazvaný Chaloupky naše buďte požehnány. Ku příležitosti 150.výročí narození Slaměníka v roce 1995 se
v obci opět konaly slavnosti. U této příležitosti byla na budově místní mateřské školy odhalena pamětní deska a od
tohoto roku nese název Slaměníkova. Při této příležitosti byl taktéž vydán sborník obce nazvaný Radslavice včera a
dnes.
Martina Trumberová, kronikářka

Vážení rodiče radslavské dospívající mládeže! Dovoluji si Vás tímto požádat o trochu větší zájem a péči o Vaše
děti. Zkuste se jich zeptat co dělají a jak tráví svůj volný čas. Možná by Vás rádi vzali si zakouřit na hřiště, pod hájek,
na silážky. Pokud zbude čas a nálada třeba i něco rozbít a zdemolovat. Nebojte, bude to určitě cizí majetek. Nejlépe
obecní, sokolský a nebo můj na salaši. Možná při čtení těchto řádků jste přesvědčeni, že se Vás to netýká. Váš
náctiletý mazánek nebo bárbinka by si přece něco takového nedovolil. Nelekněte se však, až Vás policie ČR požádá
abyste si pro svého mazánka přijeli a nebo Vám předložím já, obecní úřad nebo zastupitelé místního sokola účet za
škody způsobené právě Vaším mazánkem nebo bárbinkou. Taky mě ještě napadá, že bych jednoho krásného dne mohl
zazvonit u Vašich dveří a udělat si na Vaší zahrádce piknik. I když nejsem kuřák, tak bych si zkusil zapálit protože na
tom asi něco bude. Pak bych si otevřel lahvinku nějakého dobrého moku kterou bych po vypití zkusil rozbít na co
nejvíce střepů. „Šak byste si to potom zametli“. Nebojte, stálo by to za to abych nebyl sám, vzal bych s sebou
kamarády. Nebojte, choval bych se jenom tak, jak se chovají Vaše děti.
Sám jsem několikrát navrhoval, aby byla zakoupena stavební buňka kde by se mohla naše mládež, která nechodí a
nebo neuznává kroužky, scházet. Věřte, že už bych podobnou věc zřejmě nepodpořil. Jednalo by se pouze o další
ničení a demolici obecního majetku. Vlastně ano - to tehdy že by tato stavební buňka byla umístěna u Vás na zahradě.
Nechci tímto nikomu z rodičů vyhrožovat ani Vás zastrašovat. Jedná se pouze o malou úvahu nad stavem a chováním
naší radslavické mládeže. Doufám že i nadále bude platit mít děti, vychovávat je a dívat se jak rostou je přece to
nejhezčí co v životě máme a na čem se můžeme podílet.
Pavel Složil, předseda kontrolního výboru
Personální kronika 1. pololetí 2005
Narození:
Jurajdová Kateřina, Školní 88
Pavelka Marek, V Zahradách 295
Benová Tereza, V Zahradách 227
Umrian Ondřej, Přerovská 185
Vybíralová Vendula, Slaměníkova 44
Zichová Alexandra, V Zahradách 310
Vyňuchal Martin, U Mlékárny 90
Vinklárek Michal, Nová 209
Hoffmannová Monika , Příčná 257
Výstřelová Rozárie, Sušická 200
Úmrtí:
Gelová Božena,Trávník 26
Zemánková Marie, Školní 92
Zemánková Helena, Dolní 20
Sňatek:
Midrlová Světlana - Beňo Richard,
Sušická 195
Doušek Vlastimil - Kohnová Jana,
Široká 242
Caletková Dobroslava – Horák Pavel,
Sušická 182
Přistěhovaní:
Umrian Petr, Přerovská 185
Bartl Pavel, Školní 61
Rýcová Hana, Oldřich, Anna, Přerovská
175
Maierová Petra, Přerovská 164
Horák Pavel, Sušická 182
Odstěhování:
Slivečka Zdeněk, V Zahradách 289
Beňová Světlana, Sušická 195
Doušek Vlastimil, Široká 242
Lukáš Marek, Přerovská 214
Skopal Richard, Přerovská 158
Chupáčová Dagmar, Přerovská 134
Jemelík Tomáš, Romana, Valerie, Viktorie, Přerovská 175
Radová Lenka, Michal, Martina, Školní 4
Caletka Petr, Ilona, Tomáš, Zuzana, Slaměníkova 33
Bubeníková Blanka, Barbora, V Zahradách 230
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