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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Váení spoluobèané,
kadým rokem, kdy jsem si pøipravovala pøíspìvek
do prosincového èísla, jsem byla roznìnìlá, plná pozitivní
nálady. Letoní situace je ale pøece jen trochu jiná, a to kvùli
událostem, které nás potkaly a výraznì ovlivnily ná ivot. Svìt
kolem nás se zmìnil.
Urèitì se vichni potýkáme s tím, e kdy se blíí vánoèní svátky,
více ne jindy se naí myslí proenou pøání, abychom byli zdraví,
nikomu se nestalo nic zlého, aby nebyla válka a tak dále. Taková pøání pøichází na mysl pøedevím ze strachu.
Kdy jsme si pøi loòském Silvestru pøáli ve nejlepí, nikdo nemohl tuit, jak nároèný rok nás vechny èeká.
Tìko se nám napøíklad smiøovalo s tím, e pro vás nemùeme pøipravit vechny nae tradièní kulturní akce.
Po konzultaci s krizovým tábem jsme byli vzhledem k opatøením nuceni zruit i pøedvánoèní akce. Bylo nám
sdìleno, e nejvíce postihované jsou a budou obce, které by podporovaly shromaïování obèanù. Mrzí mì,
e se letos nesetkáme, ale zdraví naich obèanù je pro nás na prvním místì.
Vechno jako by se zpomalilo. Nic se nedaøí, jak by mìlo. Firmy mají problémy s dokonèením èi plnìním
zakázek. Buï se potýkají s karanténami, nebo se jejich zamìstnanci nakazili virem, jeho název mì u ani
nebaví vyslovovat a psát, mám na nìj zlost. Toto postihlo i nai obec, kdy se prodlouila doba nejedné opravy
èi rekonstrukce, co bohuel nejsme schopni nijak ovlivnit. Rùzná omezení máme jak na úøadì, tak i v dalích
naich pøíspìvkových organizacích. Je mi líto vech lidí, kteøí se kvùli omezením dostali do tìkých ivotních
situací, hlavnì pak tìch, jejich zdraví a ivota se vir jakýmkoliv zpùsobem pøímo dotkl.
Zapomeòme alespoò v této dobì na chmury, sname se radovat z krásného období, které je pøed námi. Tìké
èasy zvládneme!

V listopadu se zastupitelstvo jako kadý rok zabývalo pøípravou rozpoètu na rok 2021. V letoním roce nám
byly sputìny dotace pro pøítí rok, o které jsme ádali pìt i více let a letos nám nìjakým zázrakem byly
pøislíbené. Napøíklad Státní fond ivotního prostøedí nám na pøítí rok spustil dotaci na kanalizaci a èistírnu
v Klení, co je témìø devatenáctimiliónová investice. Dotace bude èinit 63,75 %. Celkových nákladù.
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Je to nutná investice, nebo v Klení dochází k zneèiování spodních vod, které jsou zdrojem pitné vody
místních obèanù i rekreantù. Dalí dotace je na obnovu komunikace z Lièova do Sobìnova, která je ve velmi
patném stavu, a ji nìkolik let nám pøichází poadavky na její opravu. Dotace bude èinit 70 %. V pøítím
roce bychom rádi poslední etapou dokonèili rekonstrukci námìstí. Vechny pøedelé etapy, i ta poslední, byly
hrazeny plnì z rozpoètu obce. Èekají nás dalí opravy a obnovy místních a lesních komunikací. I nadále
se bude pokraèovat v obnovì kanalizace a vodovodu pod silnicí mezi mosty v Beneovì nad Èernou.
Jedná se o nutnost, aby Krajský úøad Jihoèeského kraje mohl obnovit dalí èást silnice z hlavní køiovatky
smìrem na Èerné Údolí. Pøíprava rozpoètu je vdy nároèná záleitost. Dotace nejsou nikdy jisté, bylo moné
se alespoò spolehnout na rozpoètové urèení daní. Toto je vak do budoucna ohroeno. Co vlastnì pro obce
znamená, e se výbìr daní nedaøí? Hrozí, e budou muset velmi krtat? Zastaví se vekeré investice? Mohou
se obce dostat do váné ekonomické situace? Nemáme od vlády ádné informace. Nikdo neví, zda se obce
v pøítích letech nedostanou do finanèní krize. Také jsme pøipravovali projekty, které byly z hlediska dotací
slibné, ale nyní jsou v ohroení. Mluvím napøíklad o novém kulturním domì èi bytové výstavbì. Vir nezasáhl
pouze zdraví a ivoty lidí, ale celkovou ekonomiku témìø celého svìta, obce a ná stát nevyjímaje.
Stále také myslím na vzdìlanost naich dìtí, kterou vir ohrouje. Kdy pøilo naøízení na uzavøení kol, nejedno
dítì se radovalo, ale dnes vám vìtina øekne, e se jim po tradièní kolní výuce stýská. Distanèní výuka mùe
nìkterým ákùm a studentùm vyhovovat, ale výuku ve kole to zcela urèitì nenahradí. Pro øeditele koly
a uèitele nebylo snadné na nový reim pøejít, vichni to ale zvládli velice dobøe. Touto cestou jim dìkuji!
Musím jetì zmínit, e kola pomohla dìtem, které nedisponují technickým vybavením na distanèní výuku,
tím, e jim pùjèila notebooky. Také dobøe funguje dálková komunikace s rodièi.

Velké podìkování patøí vem, kteøí v této tìké dobì pomáhají. Nikdy nezapomenu na významnou pomoc
úasných lidièek, kteøí nám pomáhali zajiovat distribuci rouek. Myslím tím hlavnì vadlenky, je rouky
ily nezitnì. Bylo to krásné spojení lidí, kteøí okamitì reagovali na výzvu obce o pomoc. Vím, e jsem jim
ji dìkovala, ale myslím si, e v této vánoèní dobì je dobré si to jetì pøipomenout.
Dalí díky míøí k naim hasièùm, kteøí zajiovali nákupy a jinou pomoc lidem v karanténì, nemocným
a seniorùm. Èlenové jednotky také odpracovali spoustu dobrovolných hodin pøi bílení, tukování a rozíøení
atny pro jednotku v hasièárnì. Mimochodem z vlastních prostøedkù vyrobili chybìjící police pro zásahové
obleky a dalí a dalí vìci potøebné pro funkènost jednotky. I v letoním roce zasahovali u poárù a nejednou
zajiovali technickou pomoc.
Nemìla bych také zapomenout na naeho lékaøe a sestøièky, kteøí musí zvládat aktuální sloitou situaci.
Spolupráce s nimi byla opìt skvìlá. Moc dìkuji!
Ve finále musím zmínit konkrétní osobu, která neustále pomáhá a zajiuje léky pro nemocné a nae seniory.
Øeè je o Mgr. Pavlu Ptáèkovi, kterému tímto také velmi dìkuji!
Jedním z nejkrásnìjích zadostiuèinìní v ivotì je, e kdykoli se upøímnì snaíme pomoci jinému, pomáháme
i sami sobì.  Ralph Waldo Emerson

Èekají nás vánoèní svátky a oslavy konce roku. Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste byli ohleduplní k naí
pøírodì a pøedevím ke svým spoluobèanùm. V dobì svátkù se více ne jindy pouívají oleje a tuky. I u nás
se neustále potýkáme s tím, e se oleje a tuky vylévají do kanalizace, èím trpí nejen ivotní prostøedí, ale
dochází k zanáení kanalizace, která nejednou vlivem tukù pøestala fungovat. Na odstranìní tìchto kod se
vynakládají nemalé finanèní prostøedky. Oleje a tuky je moné odevzdat v lahvi do oranové popelnice, nebo
by bylo dobré je alespoò odstraòovat do smìsného odpadu ve vhodném obalu. Dalí bolestí jsou ohòostroje
a petardy. Mnozí obèané a zvíøata by urèitì uvítali, kdyby se ohòostrojové a petardové ílenství redukovalo
na omezenou dobu silvestrovské pùlnoci. V obcích, kde je vìtí výskyt zvíøat, budou ohòostroje a petardy
opìt zakázané.
Èlánky do naeho zpravodaje píeme vdy na konci mìsíce, aby zpravodaj do vaich domovù dorazil první
den v mìsíci. Nyní, kdy tvoøím tento pøíspìvek, si uvìdomuji, e je tato nedìle první adventní a na naich
stolech se rozsvítí adventní vìnce. Jejich svíèky odpoèítávají èas do zrození nadìje svìta, která je v kadém
dítìti.
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Ráno jsem zaslechla v rádiu pøíbìh o adventním vìnci. Byl tak pøekrásný, e jsem se rozhodla se s vámi o nìj
podìlit. Moná vám jej nepøevyprávím doslovnì, ale znìl mi v uích celý den a snad jsem si ho do veèera
zapamatovala.
Take jen pro vás pøíbìh adventního vìnce:
Na adventním vìnci hoøely ètyøi svíce. V místnosti bylo naprosté ticho, takové ticho, e bylo slyet, co si
ty ètyøi svíce vyprávìly. První svíce vzdychla: Já se jmenuji POKOJ, moje svìtlo svítí, ale lidé pokoj
nenacházejí a bojují mezi sebou. Nechtìjí mír. Její svìtlo se zmenovalo, a zhaslo docela.
Druhá svíce zablikala a øekla: Já se jmenuji VÍRA, ale jsem pøebyteèná, lidé nechtìjí o Bohu nic vìdìt
a nemá smysl, abych jim svítila. Místností se pøehnal prùvan a druhá svíce zhasla.
Po tichu se smutnì o slovo pøihlásila tøetí svíce: Já se jmenuji LÁSKA, u nemám sílu dál hoøet, lidé mì
dávají stranou, vidí jen sami sebe, a ne druhé, které by mìli milovat. Svíce zablikala naposled.
V tom pøilo do místnosti dítì, pohlédlo na svíce a øeklo: Ale proè nesvítíte? Bylo mu do pláèe.
A tu promluvila ètvrtá svíce: Neboj se, pokud hoøím já, mùeme zapálit i ostatní, které pohasly. Dítì ji vzalo
a postupnì s ní zapálilo ostatní svíce na adventním vìnci. Vzplály znovu a jasnì. Ta ètvrtá svíce, to byla
NADÌJE, ta nadìje, která by nemìla v naich srdcích nikdy uhasnout.
Buïte vichni zdraví a blaení. A a takové plamínky hoøí ve vaich srdcích a na vaich adventních svících.
Mìjme neustále NADÌJI.
Veronika Zemanová Korchová
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Z hlediska pracovního, soukromého a rodinného ivota si nevzpomínám na nároènìjí rok. Kvùli epidemii
nemám ádný volný èas. Práce, práce, práce A po ní øeit s dìtmi úkoly v rámci distanèní výuky. Je to tìké.
Suplujeme nemocnice, odborné lékaøe, trasujeme, více jezdíme za pacienty domù, dìláme toho opravdu hodnì.
Jsme moc rádi za pomoc obecního úøadu, jmenovitì paní starostky a pana místostarosty. Pomáhali s rozvozem
lékù, ve vem nám vychází vstøíc. Chci ale také podìkovat pacientùm, kteøí jsou tolerantní, vìtinou chápou,
e je situace sloitá. Nezatìují nás zbyteènostmi. Osobnì pak musím podìkovat rodièùm, kteøí mi pomáhali
s hlídáním dìtí. Bez nich bych takovou zátì nezvládla.
Napøíklad dìláme podrobnìjí vyetøení krve nebo tady aplikujeme infuzní terapii
Ano, od záøí se tomu vìnujeme naplno. Víte, my jsme tady doma, take je i v naem zájmu, abychom to tu
nemìli zamoøené. Známe místní lidi, jejich rodiny, v trasování jsme tak výraznì pomocnou rukou. Mám ráda
svou práci, nae pacienty, proto se opravdu snaíme. Beneov nad Èernou byl snad jedinou vesnicí v okolí,
která nemìla dlouho ani jeden pozitivní pøípad. Byla to svìtlá výjimka. Nyní u tady nìkolik pacientù
s koronavirem máme, ale natìstí to poøád není nic hrozného.
Skvìle nám funguje objednávkový systém, díky kterému se nám pacienti v èekárnì nesrocují. Jsou nauèení,
e kdy chtìjí pøijít, musí si zavolat. Lidé si podávají dveøe, ale v èekárnì se jich vìtí poèet nepotká.
Nebojí a já musím kadého uklidnit, e se snaíme, aby prostøedí ordinace i èekárny bylo co nejbezpeènìjí.
Zároveò je tøeba zdùraznit, e pacienti s respiraèními potíemi nejdøíve volají, pøièem pan doktor s nimi ve
dùkladnì probírá po telefonu. Není to tak, e by nám tady v èekárnì lidé vysedávali s podezøením na covid19.
Z tìch pozitivních jsme tady nemìli jediného. Já sama jsem toto onemocnìní nedávno prodìlala, take ani mì
se nikdo bát nemusí. (úsmìv) Musím zároveò dodat, e v ádném pøípadì péèi nezanedbáváme. Øeíme kadého
pacienta, vem se vìnujeme.
V Beneovì si lidé zbyteènì nevymýlí. Ano, obavy tady urèitì jsou, ale nemusíme øeit kadou rýmu. Média
nás vechny masírují, my se ale s panem doktorem snaíme lidi uklidòovat. V dnení dobì si potøebují
poslechnout i vlídné slovo. Na tom nám záleí.
Jenom jsme ztratila chu a èich. Také jsem byla unavená. Covid19 jsem chytila v rodinném kruhu.

A o 100 procent! Zájem byl takový, e jsme
bohuel nemohli uspokojit vechny adatele.

Vem pøejeme krásné Vánoce a a je nový
rok co nejklidnìjí!
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lutá kuelka zùstala sama doma, ostatní si vzaly
dìti na výlet. Co si jen oputìná kuelka poène? Taky by si chtìla hrát jako její kamarádky.
Vtom se ale objeví Kapárek a zahrají si spolu loutkové divadlo. A hrát si chce i zlatovlasá
panenka! Za ní zavre houpací kùò  hop! a kuelka mu sedí na høbetì. Potom si pohraje
s kostkami a proletí se s papírovým drakem. I kdy lutá kuelka nejela na výlet, rozhodnì se
nenudila a nala spoustu nových pøátel.
Mistrovská védská variace záhady zamèeného pokoje plná napìtí, neèekaných
zvratù a psychologických pastí, zasazená do blízké a ne tak nepravdìpodobné budoucnosti. Sedm lidí
na odlehlém ostrovì v orwellovském státì. Dvoudenní test, který má rozhodnout o jejich zaèlenìní
do tajných slueb. A jedna ena, která musí pøedstírat svou smrt, aby si zachránila ivot. Píe se rok 2037
a tajný pokus na ostrùvku Isola kus od pobøeí právì zaèíná. Jednou z úèastnic je i Anna Francisová, velmi
schopná pracovnice Protektorátu védsko. Dostane nezvyklou roli: pozorovat chování zbylé estice,
izolované od svìta a vystavené tìké zkouce  vìdomí, e mají mezi sebou vraha. Ale ani Anna netuí
o experimentu vechno
Kadý má svùj pøíbìh, jen ho nikdy nevidíme celý. V minulosti
stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, úspìné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie, která
navdy zmìnila jejich ivoty. Po letech odcizení se setkávají na Krétì, aby tu splnili jedno poslední pøání.
Podaøí se jim bìhem spoleèných dnù ustát øadu vypjatých situací a najít k sobì ztracenou cestu? Emotivní
vyprávìní o vinì a odputìní vás spolu s hrdiny dovede k jasnému poselství: Kadý má svùj pøíbìh, jen ho
nikdy nevidíme celý.
"Nejbájeènìjí manel a otec mých
dvou dcer, jakého jsem si mohla pøát."
Kdyby il Johann Wolfgang Goethe, øekl by, e ti dva  mladá dáma Ivana a Karel, jakýsi lechtic hudby 
jsou spøíznìni volbou, jak ostatnì zní titul jednoho klasikova románu. A na geniálním umìlci by ocenil
schopnost se v pozdnìjím vìku tak vánì a navdy zamilovat, co je zøejmým znakem duevního mládí.
Úvodní citace manelky Ivany jen potvrzuje, e její mu zdaleka nebyl a není "pouze" zpìvákem
s jedineèným tenorem, jaký tady nebude nejménì jedno století, jak se vyjádøil skladatel mnoha hitù Karel
Svoboda, ale také dobrým èlovìkem, jakýmsi obyèejným bohem chodícím  jako my  po Zemi.
Byl a nadále zùstává v naich myslích èlovìkem laskavým, pokorným, empatickým a skromným. Nad
nikoho se nepovyoval, rád se setkával s fanynkami a fanouky, dlouze s nimi rozprávìl. I v tomto nazírání
je umìlcem ojedinìlým. Základ jeho hodnot nacházíme v dìtství, jak sám potvrzuje.
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Èeská republika má proti vyspìlým zemím výraznì vyí produkci smìsného komunálního odpadu.
Domácnosti a firmy naí republiky roènì vyhodí v prùmìru 270 kg tohoto odpadu, napø. v Rakousku
a Nìmecku 170 kg. Spolek Arnika letos u poesté vyhlásil soutì, která motivuje lepí tøídìní a hlavnì
pøedcházení vzniku odpadu.
V Jihoèeském kraji získaly ocenìní Odpadový Oskar za rok 2019 tyto obce:
 obce do 1000 obyvatel
1. Stehlovice  51,2 kg/ob/rok, úroveò tøídìní 66,8 %
2. Meèichov
 obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Chvaliny  41,8 kg/ob/rok, úroveò tøídìní 54,2 %
2. Holubov
3. Lhenice
 obce nad 5000 obyvatel
1. Písek  140,3 kg/ob/rok, úroveò tøídìní 65,7 %
2. Milevsko
3. Prachatice
Nejlepích výsledkù dosahují tam, kde lidé platí za svoz jen skuteènì vyhozeného mnoství odpadù.
Pøíklady dobré praxe odpadového hospodáøství jsou detailnìji popsány na webu Arniky.
(Pøevzato z tiskové zprávy Arniky)

A tak stále neztrácím nadìji, e i v Beneovì nad Èernou se doèkáme toho, e budeme platit jen
za mnoství skuteènì vyhozeného odpadu!
Blanka Dolanská

Pomník padlým v I. svìtové válce je pøekvapivì
monumentální, kombinace piety se zurèícím
pramenem je v rámci jiních Èech ojedinìlá.
Stavbièka z roku 1935 ji potøebovala nutnì
renovaci, na objednávku OÚ v Beneovì n/È.
se jí ujali manelé Reindlovi. Zbývá u jen
bezúdrbový areál vhodnì ozelenit.
koda e podobný osud nepotkal sousední
historickou poární zbrojnici, její havarijní stav
u nedává nadìji na záchranu.
Václav Dolanský
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Programové období 2014  2020 (2022) pomalu konèí a tak nastal èas na aktualizaci Strategie rozvoje
území MAS Sdruení Rùe. Aktualizovaná strategie bude platná pro roky 2021  2027 na jejím základì
bude moci MAS pøinést do regionu dalí desítky milionù korun na potøebné aktivity i investice.
Tato strategie by mìla být komunitní, to znamená z místní komunity vycházet, respektovat její potøeby
a plány. Protoe v souèasné dobì není moné poøádat veøejná setkání tak, jak jsme je poøádali v roce 2013,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnìní elektronického dotazníku. Je urèen pro irokou veøejnost a je
zamìøen na kvalitu ivota, bezpeènost a sobìstaènost naeho regionu (území MAS Sdruení Rùe  mapka
je obsaena v dotazníku). Výsledky z etøení vyuijeme k pøípravì Strategie rozvoje regionu a k následné
podpoøe a financování souvisejících aktivit a projektù.
Dotazník naleznete na naich webových stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz
Prosím, pomozte nám získat co nejvíce odpovìdí! Poádejte o vyplnìní dotazníku své známé, klienty,
spolupracovníky a rodinné pøísluníky!
Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe

Správná odpovìï z minulého èísla  M
Vylosovali jsme dvì výherkynì , pro které máme kalendáø Márovi na cestách 2021.
Jsou to:
. Gratulujeme.
A jdeme na poslední letoní ukázku.
Za tìchto hovorù el proslulými vrbinami kouzelník Arnotek, jen právì pøibyl do Varù krokových.
Znamenaje, e je zmlácen dalekou cestou a pinav, a spatøiv koupadlo dosti útulné, po krátkém váhání slezl
na cestièku, pøeel uzounké prkno a mimo nadání se octl na plovárnì.
Vidím, e se vyjasòuje a k poledni e bude vedro, øekl Antonín, svlékejte se pánové. Avak vy, který jste
pøiel, poseèkejte, dokud se neochladíte, nebo jste uøícen.
Tak, odvìtil Arnotek, tak vy jste, pane, al do ivého. Víte, e jsem se po celý týden neohøál leda u své
svíèky? Jsem kouzelník Arnotek a vzhledem k drsnému podnebí (nebo pøicházím z jihozemska) kadého
veèera se dotýkám plamenem rùzných míst svého tìlesného povrchu.
Ach, pravila paní Dùrová, to jste vy, o nìm od vèerejka mluví celé mìsto? To jste vy! Vy, pane, jak se
dovídám, jste polykaè ohnì a tý, jen pobýval v Paøíi a pøichází z Nizozemska.
Byl jsem tam vude, odpovìdìl kouzelník ponìkud nejistì, ale, jestlie se zde o nìkom vypráví, nejsem
to asi já! Pøijel jsem o deváté vozem. Nae stanovitì je na námìstí. Odtud, pobyv jen nìkolik chvil na
úøadovnì pánì srámistrovì, el jsem do tìchto øíèních lázní. Jeli zde vak podvodník, který se vydává
za kouzelníka, budu nucen, abych odeel, ani uspoøádám pøedstavení a ani se vykoupu.

Poznali jste? Myslím, e ani dnení ukázka není tìká. Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20. 12. 2020.
Tentokrát vylosujeme výherce tøi a ti od nás dostanou ná beneovský kalendáø na rok 2021.
Rùena Lepová

Blíí se adventní a vánoèní èas a senioøi v domech s peèovatelskou slubou jsou díky souèasné situaci
"odøíznuti" od svých blízkých. A tak by je mohlo potìit pøáníèko nebo obrázek od dìtí  tøeba i s
dopisem. Pokud máte zájem se pøidat, více informací na tel. èísle 727 814 457.
Pøáníèka mùete pøinést do knihovny nebo hodit do potovní schánky v è.p. 125.
Hromadné pøedání zajistíme. Dìkujeme, e dìláte radost.
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Inzerce.

Inzerce.
Ji je to témìø mìsíc, co jsme se probudili
do sobotního rána a nevìøili vlastním oèím, protoe
jsme vidìli auto zaparkované pøes cca 1,5m vysoký
taras s èumákem doslova zapíchnutým v detìm
promáèeném trávníku a zadkem na horní èásti tarasu.
Celou sobotu jsme pøemýleli co s tím, jak to auto
dostaneme do roviny. Poradil nám pan místostarosta,
abychom se obrátili na místní hasièe.
V nedìli ráno jsme volali velitele hasièù Petra Korcha,
ten byl velmi ochotný, na nai omluvu, e s tímto
obtìujeme, reagoval velice pøíjemnì. Vdy hasièi
jsou tu v obci pøeci od toho, aby pomáhali, take
ádné inýrování. Vyèkejte, pøijedeme a podíváme se co s tím, jak øekl, tak se stalo, velmi záhy tu byli
na obhlídce. Naplánovali postup a zaèalo profesionální øeení. Opravdu klobouk dolu pøed jejich pøístupem,
jednali lidsky, pøátelsky a profesionálnì. Rychle vyhodnotili situaci, povolali techniku a pak u jenom
konali. Byli sehraní, jak kdyby to mìli nacvièené.
Ale takovýto zásah nemají kadý den, to se nedá nacvièit, to je o komunikaci, respektu a dùvìøe. Tady u
slova nestaèí. Obdivuhodná souhra lidí, kteøí se rozhodli dobrovolnì pomáhat. Pøemýlí a spolupracují.
Auto nepokozené, pokládají na vechny ètyøi kola. Páni hasièi, parádní výkon.
Vem zúèastnìným hasièùm obce Beneov nad Èernou vøele dìkujeme za jejich pomoc, kterou povaujeme
za velmi odbornou po vech stránkách. Jsme rádi, e tu máme dobrovolný sbor hasièù na tak profesionální
úrovni.
Za celou rodinu Jarka írková
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