Zpráva o činnosti SDH Radslavice za rok 2008
1. Velitelská zpráva
Zpracoval:Leoš Janáček,Martin Kudrna
Sestry,bratři vážení hosté.
Stejně jako každý rok jsme se zde sešly, abychom zhodnotily výsledky práce našeho sboru za rok 2008.
K prvnímu zásahu v tomto roce vyjížděla naše jednotka již 5.1. a to k požáru stropu v Pavlovicích.K
dalším pak 25.2. požár v Prosenicích,1.4. požár trávy Sobišky,27.6. požár stodoly Dřevohostice,5.9. a
23.10. požár skládky Hradčany.
Mimo tyto zásahy poskytovala naše jednotka technickou pomoc při odstraňování následků větru.Pomoc
občanům například při čištění kanalizace a prořezu vegetace na pozemcích obce.
V neposlední řadě je třeba zmínit také naši spolupráci pří různých sportovně kulturních akcích.
Jako je vodění medvěda ,nebo zajištění plnění vodního příkopů na dostihového závodiště
Aby byly naši členové na zásahy dobře připravení probíhaly po celý rok pravidelná školení členů.Podle
plánu činnosti probíhala některá školení členů přímo na zbrojnici.Tato školení jsme si plánovaly samy
společně se zajištěním školitele.Jedno ze školení proběhlo společně s jednotkou SDH Tučín.
Kromě těchto školení proběhlo také školení velitelů a strojníků pořádané Hasičským záchranným
sborem.Všichni řidiči s platným profesním osvědčením se zúčastnily povinného školení řidičů. Nositelé
dýchací techniky si svoje schopnosti prověřily jak použitím DT u zásahu tak
praktickým
výcvikem.Začátkem prosince prošly všichni úspěšně výcvikovým polygonem na požární stanici
Prostějov. V průběhu prosince také úspěšně absolvoval základní kurz nositele DT Michal Rakovan.
Vzhledem k tomu ,že je naše jednotka nově vybavena také vyprošťovacím zařízením probíhal v průběhu
roku intenzivní výcvik vyprošťování z vozidla.Zručnost s jakou je naše jednotka schopna používat takové
zařízení jsme naštěstí nemuseli ukázat u t zásahu .Několikrát jsme ji ale mohli a myslím velmi úspěšně
předvést veřejnosti na různých hasičských akcích.Například v Radslavicích při oslavách 115 let našeho
sboru ,Na dětském dnu v Hradčanech a v Újezdci.
Znalosti a zkušenosti jsme zúročily nejenom při zásazích , ale také při několika soutěžích.
Náš jednotka se nejen jako hlavní pořadatel ,ale také jako soutěžní družstvo zúčastnilo Radslavské přilby
kde jsme dosáhly krásné 2 místo.V průběhu května jsme se zúčastnily podobné soutěže v okrese prostějov
a to rally HAMRY kde jsme obsadily opět 2 místo.
Do třetice jsme se zúčastnily noční soutěže O Hanáckó sekyrko opět na prostějovsku v obci Byskupice
kde jsme obsadily zase 2 místo.Navštívily jsme také naše slovenské přátele a na noční soutěži ve Zlatém
jsme vybojovaly 8 místo.
Kromě již zmíněných soutěží v hasičské všestrannosti jsme se zúčastnily také soutěží v požárním
sportu.Jako již tradičně uspořádal okrsek Pavlovice a Prosenice společně první kolo soutěže v požárním
sportu.Tentokrát v Prosenicích.Naše družstvo obsadilo v okrsku Pavlovice 1 místo a zajistilo si tak postup
do dalšího kola.Mezi jednotlivci jsme dokázali obsadit první 4 místa.Druhé kolo v požárním sportu
proběhlo v červnu V Horním Újezdě , kde jsme po nevydařeném závodě na 100m překážek a stejně
nepovedeném útoku obsadily 13 místo .
Mimo tyto soutěže jsme se ještě zúčastnily soutěže O pohár starosty v Tučíně kde jsme obsadily 3 místo
a soutěže Pavlovský hebl kde jsme skončily šestí .Na soutěží koňských stříkaček při CM slavnostech
jsme obsadily 4 místo .
V letošním roce se naše soutěžní družstvo také zúčastnilo soutěže v polských Chrzelicích kde jsme
obsadily …místo.
Mimo soutěžení v požárním sportu a hasičské všestrannosti se naši členové také pokusily prosadit
v jiných sportovních disciplínách.Při florbalovém turnaji hasičů v Pusté Polomi jsme obsadily 10
místo.Lépe se nám dařilo při tradiční střelecké soutěži pořádané místním střeleckým klubem , kde jsme
obsadily sice pěkné druhé místo,ale oproti jiným letům jsme se nechaly dočasně sesadit s prvního
místa.Nemohly jsme také chybět na turnaji v malé kopané při CM slavnostech.

Připravenost jednotky byla také prověřena dvěma námětovými cvičeními .První proběhlo 1.11.
v Radslavicích a účastnila se ho pouze naše jednotka.Při tomto cvičení byl simulován požár skladů na
obecním dvoře a záchrana osob. Druhé cvičení proběhlo 30.11 v Tučíně a jednalo se za posledních 20 let
o první cvičení , kterého se zúčastnily všechny sbory s okrsku Pavlovice.
V průběhu uplynulého roku jsme však pouze nehasily a nesoutěžily.Hodně volného času bylo také
věnováno úpravám a údržbě techniky .Údržba byla prováděna dle aktuálních potřeb po celý rok a bylo při
ni odpracováno celkem 1360 hodin.
Ještě v průběhu zimy byl dokončen lak na vozidle Peugeot.Začátkem dubna jsme úspěšně připravili
cisternu na STK .V květnu jsme začaly další etapu rekonstrukce vozidla AVIA a to přípravu na nový
lak.Celá akce trvala od rozebrání vozidla po jeho opětovné složení včetně nalakování všech dílů pouze 1
měsíc a bylo na ni odpracováno 630 hodin.Poděkování na tomto místě patří Martinu Klárovy za jeho
obětavost a kvalitně odvedenou práci pří této akci.Výsledek může každý posoudit sám v garáži.STK na
dokončené avii byla provedena v červnu.Za spolupráce p.Kubana byla dokončena úprava PS 12 a
soutěžní družstva tak mají větší šanci uspět ve tvrdé konkurenci. Na cisterně byly provedeny úpravy pro
nově pořízený hliníkový nastavovací žebřík.
Mimo žebřík byl v tomto roce ještě pořízen jeden zásahový komplet Fireman 5 , nová trička se znakem
SDH a sada hadic pro mladé hasiče.Sbírku našich veteránů rozšířila koňská stříkačka zakoupená od obce
Chřášťany a zápůjčka tatry T805 z obce Blazice
Tímto výčet činností končím a děkuji za vaši pozornost
Na závěr bych rád popřál všem přítomným klidné prožití zbytku vánočních svátků a do Nového roku
,bych rád popřál hodně štěstí, rodinné a pracovní pohody.
2. Zpráva starosty sboru
Zpracoval: Stanislav Jemelík
Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení přítomní!
Taktéž Vás vítám na VVH našeho sboru, který dnes bilancuje jeden z významných roků svého trvání,
v němž oslavil 115. výročí svého založení . Učinil tak v tradičním pětiletém cyklu a již potřetí ve
společném projektu s Obcí Radslavice v rámci Cyrilometodějských slavností, tentokrát již 12. Přestože
jsme na pozvánce průběh oslav uvedli od 5. do 12.července, fakticky jsme začali, pominu-li rozsáhlé
přípravy, již ve čtvrtek 3.července při slavnostním zasedání ZO. Pro něj jsme připravili výstavku
fotografií a dokumentů z historie a současnosti naší činnosti, doplněné stručným slovním představením
velitele sboru. Je dobré si připomenout, že všichni tři ten večer ocenění Medailí Fr.Slaměníka jsou členy
našeho sboru, i když na základě jeho požadavku byl oceněn bývalý starosta sboru Josef Hrdlička. Sobotní
dopoledne jsme věnovali očistě ducha. Zahájili jsme je průvodem obcí za doprovodu dechové hudby
Moravská Veselka, spojeným s položením kytice na památku všech zemřelých členů u hlavního kříže
místního hřbitova. Následovala slavnostní mše svatá v chrámu páně sv.Josefa, celebrovaná otcem
Jaroslavem, již za aktivní účasti našich zahraničních přátel z polské Muszynky a slovenského Sveržova.
Následoval společný oběd vedení sboru s našimi hosty., Odpoledne bylo ve znamení turnaje v malé
kopané, ale zejména v přesunu výletiště ze školní zahrady do Kouta. Rozdělení sil na tyto dvě aktivity
přinesly nejen splnění stanovených úkolů, ale i zcela neočekávaný úspěch našeho fotbalového týmu,
korunovaný pro sbor nevídaným druhým místem v amatérské kategorii.. Den byl zakončen krátkým
posezením s družebními kamarády v HZ. Slunečnou neděli jsme zahájili výstavkou hasičské techniky a
otevřením HZ veřejnosti. Následovala VH s tradičním oceněním členů a spolupracovníků sboru, který byl
za svou aktivní činnost vyznamenán Stuhou III.stupe k historickému praporu. Odpolední program v sobě
skloubil tradiční program Hasičských odpolední CM slavností- soutěž ručních koňských stříkaček
s oslavovými programy ukázek hasičské sportovní i zásahové činnosti a lidovou veselicí. Tou nás myslím
ke spokojenosti všech přítomných provázela Záhorská kapela a důstojně uzavřela Cyrilometodějský
radslavský víkend. Program slavností sboru však uzavřelo až promítání filmových záznamů
z předcházejících oslav našeho sboru od roku 1973 v sobotu 12.července. I z těch letošních byl
videozáznam pořízen a jeho první verzi dnes budete mít možnost shlédnout a detailněji si připomenout
ony slavnostní červencové dny. K tradici našich pětiletek patří i vytvoření společné fotografie členů
sboru. Pokusili jsme se o to 3.května před floriánskou mší a musím bohužel konstatovat, že ani po 15-ti

letech mnozí naši členové zatím význam tohoto snažení napochopili. Ani letos se nepodařilo shromáždit
né že všechny, ale ani dosáhnout počtu z roku 1998. Eliminací tohoto nešťastného postoje mělo být
vytvoření portrétních fotografií všech členů pro možnost sestavení tabla, které jsme toho dne také zahájili.
Ani v dodatečně vyhlášeném termínu 6.června jsme v tomto projektu k všeobecné škodě výrazně
nepokročili. V podstatě poslední možností nápravy je dnešní den, kdy je zde přítomný Petr Němeček
připraven tuto fotogalerii doplnit.
V tento okamžik opustím slavnosti a pustím se do rekapitulace letošního roku, ale zatím zůstanu u
členské základny. Počet členů sboru totiž v tomto roce dosáhl rekordu. V evidenci jsme měli 133 členů.
K dnešnímu dni je to 126 členů, 97 dospělých, 9 dorostenců a 20 MH. Tři z nich jsme letos bohužel
doprovodili na jejich cestě poslední, dva alespoň iluzorně k oltáři.
Rok jsme tentokrát nezahájili tradičně Hasičským bálem, ale pracovní návštěvou našich družebních přátel
v Chrzelicích. Konečně jsme jim tak oplatili jejich loňskou účast u nás, zkontrolovali, s kým jsme se to
vlastně zapletli a spřádali společnou strategii na čerpání finančních prostředků z připravovaných fondů
přeshraniční spolupráce. Je možno konstatovat, že kromě této oblasti se v uplynulém roce naše vzájemné
vztahy velmi upevnili. Za velmi podnětnou a inspirující považuji účast jejich soutěžního družstva na RP i
krátkou, ale spontální návštěvu na slavnostech. Naši oplátkou pak byla účast na hasičské soutěži
v Chrzelicích. Přes vzájemně odsouhlasenou osnovu projektu se k 30.září nepodařilo napsat a podat
projekt do fondu mikroprojektů, což můžeme napravit již v termínu 31.března 2009. Podařilo se nám však
získat jiné dotační zdroje. Z již tradičních uvedu příspěvek obce, příspěvek Ol.kraje, dotaci ze SH ČMS
na MTZ a VČA kolektivu MH a konečně dotaci z Nadačního ústavu pro regionální spolupráci na pořízení
počítače. Většina uvedených zdrojů, stejně jako shromážděné prostředky od sponzorů
(oslavy) AGRAS Želatovice a.s., Alois Bouchal-ALBO STOLAŘSTVÍ, GHC Invest s.r.o.,
GLASSABRASIV s.r.o., Hanácká potravinářská společnost s.r.o., IMIT s.r.o., MODIT s.r.o., Otto
Schmidt s.r.o., SIBOM s.r.o., SISKO s.r.o., Petr Zemánek Radslavice, TOMI CZECH s.r.o., ZSV
s.r.o. , (RP) DEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek,Drager Safety s.r.o.Praha, LANEX a.s. Bolatice,
Olomoucký kraj, Prabos plus a.s. Slavičín, Pyrocom a.s. Praha, Holík International s.r.o. Zlín,
Zdeněk Holomý,TESLA Valašské Meziříčí, JaGa s.r.o. Praha, ZAHAS s.r.o. Lipník n/B., Ivan Langer
(Ples)
byly použity na krytí nákladů již vzpomínaných oslav a pořízení reklamních předmětů k této příležitosti.
půllitr, otvírák a leták, dnes doplněný směnovým kalendářem a uzavřen již tradičním PF přáním. Již
zmiňovaný Hasičský bál se uskutečnil 26.ledna, opět hrála všem 246 pl.účastníkům taneční skupina
Karolína. V letošním roce proběhly opět po letech všechny floriánské akce v jeden den, a to 3.května. Byl
y jimi tradiční zájezd na hasičskou pouť na sv. Hostýn za účasti 46 dospělých a 5-ti dětí a předvečerní
mše svatá v místním kostele, završená VH sboru zde v HZ. Akci pro děti Ukončení prázdnin jsme
tentokrát spojili s konáním soutěže mladých hasičů. Její konání se proto po dlouhých letech na školní
zahradě vrátilo do sportovního areálu TJ Sokol a naplnilo páteční odpoledne až večer. Vybudované
zázemí vč. stanu zde pak posloužilo i na sobotní soutěž. Přestože se vyskytly drobné organizační potíže,
považujeme tento model za zajímavý a v příštím roce plánujeme jeho opakování. Ve dnech 19. až 21.září
se v Přerově uskutečnilo MČR v požárním sportu. Na základě požadavku HZS se náš koňka tým zapojil
do doprovodného programu pátečního odpoledne na nám. TGM. Slavnostního nástupu tamtéž se pak
účastnila tříčlenná vlajková skupina s praporem sboru,. Sobotní a nedělní soutěžní disciplíny pak přišlo
individuálně shlédnout několik našich členů. Je jen škoda, že jich tuto výjimečnou příležitost přes
nepřízeň počasí nevyužilo více, neboť opravdu bylo na co se dívat.
12.listopadu převzal náš bývalý pokladník Václav zdařil v doprovodu velitele sboru v CHH v Přibyslavi
již na oslavách avizované nejvyšší vyznamenání SH ČMS, Titul zasloužilý hasič. 17.listopadu se členové
sboru korporativně zúčastnili slavnostního znovuodhalení Pomníku Svobody s novou sochou prezidenta
TGM. 29.listopadu jsme opět poskytli zázemí pro podzimní zasedání shromáždění představitelů sborů
okresu Přerov, o týden později IMZu velitelů sborů ORP Přerov. Shromáždění bilancovalo činnost a
hospodaření hasičů na okrese Přerov v uplynulém roce a vytyčilo úkoly pro rok následující. Vzhledem
k červnové rezignaci starosta OSH Fr.Němčáka na něm proběhly i volby na uprázdněné funkce ve VV
OSH. Novým okresním starostou se stal stávající 1.náměstek br.Ing.Radek Hlavinka. Se všemi
podkladovými materiály vč. Zpravodaje máte možnost se seznámit na webové stránce OSH, nebo Vám je

zapůjčím. Změny webové prezentace se v uplynulém roce dočkal i náš sbor. Pro zjednodušení jeho správy
jsme spolu s obcí a dalšími spolky přešli na redakční systém fy Antee. Rozběhové období však zatím
zcela nenaplnilo mé představy.
V průběhu roku se zástupci sboru zúčastnili několika dalších akcí. V květnu to byl veletrh Pyros, 18.12.
slavnostní předávání techniky HZS v Olomouci. 11.května jsme přijali pozvání sousedního okrsku
Prosebnice a oslavili s ním 50.výročí jeho vzniku. Stejně jako každoročně absolvovali zástupci sboru
VVH okolních sborů v Hradčanech, Šišmě, Oseku nad Bečvou, Pavlovicích, Tučíně a všech jednáních
okrsku Pavlovice. Současně se zapojili do práce MAS Záhoří Bečva vč. Účasti na podpisu smlouvy o
partnerství s gninou Proszkow. Obdobná činnost se týkala i hasičské sekce UNO Ol.kraje, jejíž jedno
zasedání se konalo 5.března v Radslavicích. Členové pak využili nabídky této organizace a zúčastnili se
školení v práci s počítačem a podávání žádostí o dotace.
V rámci dlouhodobé strategie získávání historické techniky jsme 12.dubna dovezli torzo ruční koňské
stříkačky z Chrášťan a již 29.února dotáhli zatím na zápůjčku T 805 z Blažíc, kterou jsme ihned použili
při výstavce na oslavách. Kromě jiných aktivit a spolupráce jsme pro obec provedli kácení přerostlé
výsadby na zahradě školy a ořez větví, zasahujících do profilu cyklostezky kolem Bečvy. Stejně jako
v loňském roce připomínám, že se náš sbor stal parterem obce na nyní již podpořenou akci „Výstavba
počítačové a jazykové učebny a zajištění bezbariérovosti ZŠ v Radslavicích. Její realizace se připravuje a
kromě naší účasti na publicitě projektu se předpokládá pomoc při stěhování vybavení.V oblasti
preventivně výchovné práce jsme zůstali na stavu loňského roku. PP s e nekonaly, zabezpečili jsme
každoroční kontrolu RHP a provedli publikační činnost v místním tisku. Stejně jako v předchozích šesti
letech jsme za široké podpory uspořádali noční soutěž hasičské všestrannosti RP. Záštitu nad ní převzal
ministr vnitra ČR MUDr.Mgr. Ivan Langer. Sešlo se na ní zatím nejpočetnější startovní pole a svými šesti
zahraničními družstvy, 5 Slovenskými a 1 polským ji zařadilo do kategorie soutěže mezinárodní.
Výbor se během roku sešel na 11-ti schůzích a snažil se činnost řídit co nejlépe.
K již uvedeným oblastem pouze několik poznámek. Pátý rok obnovené činnosti kolektivu MH přinesl
vrchol úspěšnosti v soutěžní oblasti. Opětovně vyjadřuji svůj dík Svaťovi za jeho práci v této oblasti i
výzvu všem ostatním k jeho podpoře a pomoci. Mnozí z nás již zjistili náročnost a nekonečnost této práce
a zbývá jen odvaha a vůle k převzetí potřebné odpovědnosti za stanovené či vyplývající úkoly. Toto
ostatně platí ve všech funkcích a oblastech života sboru.
Obrovským úkolem roku bylo dokončení rekonstrukce DA 12 z roku 2006. I když byl nakonec překročen
plánovaný časový rámec oceňuji, že se tuto práci podařilo zvládnout a současně zabezpečit běžný provaz
sboru včetně účasti na soutěžích, důležitých zejména pro mládežnická družstva.
Za vše zde uvedené i nevzpomenuté vyslovuji poděkování. Poděkování členům, příznivcům a partnerům,
okolním sborům či HZS za činnost, odvedenou práci, podporu a spolupráci. Za peníze i hřejivé slovo ,jež
nás popohání v naší činnosti stále dopředu. V tento vánoční čas ještě jednou děkuji za činnost, pomoc i
podporu a přeji Vám i Vašim rodinám, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať se nám všem společné
dílo daří. Děkuji za pozornost.
3. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů
Zpracoval: Svatopluk Libigr
Vážené sestry, bratři, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností kolektivu MH.
K dnešnímu dni čítá náš kolektiv celkem 30 členů. Z toho 10 v kategorii mladších, 10 ve starších a 10
dorostenců.
A nyní k vlastní činnosti. Jak již asi víte z mých předešlých výročních zpráv, hlavní náplň činnosti MH se
soustřeďuje ke hře zvané PLAMEN. A také asi víte, že každý nový ročník začíná vždy na podzim
předešlého roku a končí na jaře roku stávajícího. Takže ročník 2007/2008 hry PLAMEN byl zahájen
v Přestavlkách I. kolem ZPV 6.10.2007. Zde jsme se účastnili ve všech třech kategoriích, tj. v mladších,
starších a dorostenecké.
V konkurenci 20 družstev mladších naše velmi mladé, ale perspektivní družstvo obsadilo místo 13. Ve
starších jsme skončili na místě 10 z celkového počtu 30. Dorosteneckých družstev nebývá tak hojný počet
a tak z celkového počtu 8 se naše umístilo na výborném 2. místě. Jak sami vidíte, do II. kola, konaného

31.5.- 1.6.2008 v Hranicích, jsme měli co napravovat. S tímto předsevzetím jsme také činnost v r.2007
ukončili.
Rok 2008 jsme tedy začali nácvikem na II. kolo. Tento rok je mimo jiné také ve znamení 35. Výročí
založení této hry PLAMEN. Jak jsem již řekl, II. kolo proběhlo 31.5.- 1.6.2008 v Hranicích.
V kategorii mladších se zúčastnilo celkem 17 družstev. Naši mladí se oproti I. kolu posunuli o tři místa a
obsadili celkově v okresním kole MH místo 10. Ve starších to bylo celkem 26 družstev a také zde si naše
družstvo polepšilo a obsadilo celkové 5. místo. Nejvíc asi tohle družstvo mrzelo, že na pověstnou bednu
chyběly pouhé 2 body. Jejich chvíle ale ještě měla přijít. V kategorii dorostu už to tak slavné nebylo. I
když měli ze všech našich družstev nejlepší výchozí pozici, toto nepotvrdili a v okresním kole obsadili
celkové 6. místo.
Tím tedy skončila hlavní část soutěže MH. Zároveň jsme tím také splnili podmínku o účasti ve VC OSH
Přerov. Na tyto závody se naši mladí nejenže těšili, ale hlavně chtěli dosáhnout co nejlepšího umístění
v celkovém hodnocení této VC. To však znamenalo, že se musíme účastnit min. pěti z vypsaných devíti
soutěží zařazených do této VC. Tohle jsme splnili, jelikož naše družstva objeli všech 9 těchto klání. Bylo
to v Olšovci, Miloticích, Pavlovicích, Troubkách, Henčlově, u nás v Radslavicích, Soběchlebích,
Partutovicích a Opatovicích, kde bylo letos závěrečné vyhodnocení VC.
V kategorii mladších bylo do této soutěže přihlášeno 10 družstev, splnilo však 9. Naši mladí obsadili
nádherné 4. místo, když měli stejný počet bodů jako družstvo na místě 3. Rozdíl byl jen v lepších
umístěních na jednotlivých závodech. Ve starší kategorii se přihlásilo celkem 18 družstev, podmínky však
splnilo jen 12. A jak skončili naši? Byla to bedna a to vynikající 3. místo. Celkově tedy tuto sezónu
v soutěžích ve VC můžeme hodnotit jako velice povedenou. Tím bych chtěl všem, kteří se na tomto
výsledku podíleli, poděkovat. Tímto tedy děkuji všem členům kolektivu MH. Na užívání si tohoto
úspěchu však nebylo mnoho času, neboť nás čekala příprava na nový ročník hry PLAMEN 2008-2009.
Ten začal l. kolem v Přestavlkách ZPV 4. Října 2008. Po velkých obměnách v našich družstvech, se
nedaly čekat nějaké závratné výsledky. Ale i přesto mohu říci, že nezklamali. Mladší skončili z 18
družstev na 12. místě, starší ze 30 na místě 7. Největšího dílčího úspěchu dosáhli dorostenci. Jejich
kategorie se zúčastnili sice jen 4 družstva, ale to nijak nezlehčuje jejich vítězství. Takže na jaře při ll. kole
je čeká velmi těžká úloha, aby toto svoje vítězství potvrdili.
Tímto příjemným konstatováním bych výčet činnosti MH za uplynulý rok asi ukončil. Závěrem chci ještě
poděkovat všem, kteří se na přípravě družstev MH spolupodíleli a věřím, že i v příštím roce se budu moci
na jejich pomoc spolehnout. Takže díky.
Vám všem chci popřát po zbytek Vánočních svátků příjemnou rodinnou pohodu, hodně štěstí a do
Nového roku pevné zdraví a osobní spokojenost.
Děkuji za pozornost.

