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Číslo 11/ročník 12                          1.11.2014 

 

 
ČASOPIS NEJEN PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

VYDÁVÁ: TYFLO VYSOČINA JIHLAVA o. p. s. 

Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 155 083, Mob.: 776 805 838, 

E-mail: tyflo@seznam.cz, www.tyflovysocina.cz 
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Vážení čtenáři!  

Do rukou se Vám dostává 11. číslo 12. ročníku měsíčníku PANORAMA, 

který vydáváme ve zvětšeném černotisku.  

Na stránkách tohoto bulletinu vás seznamujeme s 

činností naší organizace, do které patří organizování 

nejrůznějších vzdělávacích programů, poskytování 

sociálně právního poradenství, asistenční, 

průvodcovská a předčitatelská služba, 

Centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny, 

sport, pořádání rekondičních a rekreačních pobytů a 

další. Více se o těchto aktivitách dočtete v 

jednotlivých rubrikách, které jsou jim vyhrazeny. 

Časopis si můžete nechat zasílat prostřednictvím 

e-pošty. Naše adresa je: tyflo@seznam.cz  

Lze si jej také stáhnout z našich webových stránek:  

www.tyflovysocina.cz  

Sdělte nám, zda máte o tento bulletin zájem a v 

jaké formě jej chcete odebírat. 

Napište nám, co Vás zajímá, co byste si v časopise 

rádi přečetli. 

Pište, telefonujte, mailujte. Těšíme se na vaše příspěvky! 
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Pravidelné akce v roce 2014 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová, telefon  
567 155 083, 608 805 838 

Každých 14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně  
Od 9:00 hodin. 

Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 
Každou středu 9:00-10:00 cvičení „Aby záda nebolela“ -  

klubovna Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.  
Vede: Ivana Rytychová, telefon 567 155 083, 
Mob. 728 460 886, 608 805 838, 776 805 838 

Každých 14 dnů - sudé týdny, středa od 15:00 Bowling -  
         Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
         Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
 Kontakt: Pavel Hegner, telefon 567 155 083,  

567 303 795, 608 805 838, 776 805 838 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo Vysočina  

Jihlava o.p.s. 
Vede: Erika Gaňová,  
telefon 567 155 083, 608 805 838, 776 805 838 

Upozorňujeme na možnost pravidelných klasických masáží 
(záda +šíje) vždy v úterý 7:00-14:00 a ve středu 7:00-9:00 a 
10:00-14:00 hodin. Masáže provádí zkušená masérka paní 
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Ivana Rytychová, objednávat se můžete na shora uvedených 
telefonních číslech. Členové ON mají výrazné slevy!!! 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PLÁNOVÁNÉ AKCE NA LISTOPAD 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

6.11.    Promítání fotek s Janem Strnadem v klubovně 

Tyfla od 14 h. ZOO Jihlava 

 

13.11.  Mezinárodní den nevidomých také na Tyflu 

„Svět nevidomých“ Výstava fotografií a výrobků zrakově 

postižených 

 
24.11. Výroba adventních věnců a vánočních svíček od 

10:00 h. 
 
28.11. Podzimní shromáždění členů ON 
 
29.11.  Turnaj jednotlivců v showdownu -

celorepubliková akce 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Zvyšování důchodů 

Zprávou, která pravděpodobně málokterého čtenáře 

zarmoutí, je skutečnost, že došlo k novelizaci ustanovení 

zákona o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), upravujících zvyšování důchodů. 

V hlavě sedmé, která obsahuje toliko dva paragrafy, byla 

z ustanovení  § 67 odst. 6 vyškrtnuta věta, která stanovila, že  
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v letech 2013 až 2015 bude na zvyšování procentní výměry 

důchodů mít vliv pouze jedna třetina procentního přírůstku 

indexu spotřebitelských cen (tedy inflace). Pro zvýšení 

důchodů v lednu r. 2015 se tak již bude opět procentní 

výměra důchodů zvyšovat v závislosti na celkové inflaci. .  

Na zvyšování procentní výměry důchodů má dále kromě 

procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen 

vyhlašovaného Českým statistickým úřadem vliv růst 

reálných mezd, přičemž z reálných mezd se i nadále (jako 

dosud) započítává jedna třetina jejich nárůstu. Proto aby 

došlo k určité kompenzaci výrazně nižších zvýšení důchodů 

v minulých letech, bylo stanoveno, že pro nejbližší lednové 

zvýšení musí celkový nárůst průměrného důchodu činit 

nejméně 1,8 %. V lednu 2014 přitom výše průměrného 

důchodu činila 10.970,-Kč. Takovýto důchod by se tedy 

v lednu 2015 měl zvýšit nejméně o 197 Kč.  

Jen pro zajímavost uvádím, že v České republice bylo ke 

konci roku 2013 cca 2,86 mil. důchodců, z toho 433 tisíc 

důchodců invalidních.  

 

Jednání sociálně právní komise SONS ČR 

Naposledy se komise sešla v pondělí 6. října 2014. Pokusím 

se shrnout to nejzajímavější, o čem komise jednala. 

- V úvodu předseda komise pan František Krčma 

všechny členy přivítal. S politováním konstatoval, že 

svůj teprve nedávno nabytý post tajemnice komise 

z důvodu skončení pracovního poměru k SONS 

opustila slečna Monika Brunová a že tak komise bude 

ve spolupráci s prezidentem usilovat o jmenování jiné 

vhodné osoby do této funkce. 
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- Jan Příborský s viceprezidentem Rudolfem 

Volejníkem se o víkendu těsně předcházejícím 

zasedání komise zúčastnili mezinárodní konference 

pořádané v rámci projektu VISAL. Jde o projekt 

zaměřený na zrakově postižené seniory a jejich aktivní 

stárnutí. Ačkoliv Česká republika se přímo nepodílela 

na celém projektu (jeho účastníky bylo 6 evropských 

zemí), měla možnost se zúčastnit závěrečné 

konference. Zde se setkali zájemci o problematiku 

zrakově postižených seniorů z více než dvacítky 

evropských států.  Za největší přínos konference Jan 

Příborský označil získání kontaktů i nových poznatků, 

které by rád zúročil v programu zaměřeném na 

vytvoření uceleného systému služeb a péče o zrakově 

postižené seniory v České republice.  

- Luboš Zajíc komisi zpravil o snaze SONS o změnu 

nového občanského zákoníku, který klade neadekvátní 

požadavky při zhotovování pořízení pro případ smrti 

(závěti, dovětku nebo dědické smlouvy) tehdy, jsou-li 

tato pořízení činěna nevidomými osobami. Zákon 

bezpodminečně vyžaduje přítomnost tří svědků bez 

ohledu na skutečnost, jsou-li pořízení zhotovována 

formou soukromé listiny či formou listiny veřejné 

(tedy před notářem). Tuto úpravu SONS považuje za 

nepřiměřeně omezující nevidomé ve svobodném 

projevu jejich vůle. Proto byla připravena a 

Ministerstvu spravedlnosti ČR zaslána připomínka 

s návrhem jednoduché změny, jak tento problém řešit. 



PANORAMA číslo 11 ročník 12  2014 7 

V zásadě v ní navrhujeme, aby v případě, kdy 

nevidomý má v úmyslu testovat formou veřejné listiny, 

platila stejná pravidla, jako při vlastnoručním podpisu 

běžných  listin.  

- L. Zajíc byl komisí pověřen, aby předložil ideový 

záměr k uspořádání vnitrokomunitní diskuse na téma 

vlastnoručního podpisu nevidomých. 

- L. Zajíc komisi informoval o činnosti pracovní skupiny 

při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proběhlo 

několik setkání, při nichž byla zejména 

připomínkována MPSV vypracovaná normativní 

směrnice upravující postupy sociálních pracovníků při 

sociálních šetřeních v rámci řízení o příspěvku na péči. 

Akceptována byla připomínka SONS, aby se 

normativní směrnice nevztahovala na sociální šetření 

prováděná v rámci jiných řízení (např. při řízení o 

žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku). Další 

připomínky SONS, které namítaly nepřiměřený důraz 

na sociální šetření oproti posudku zdravotního stavu, 

dále pak příliš velký zásah do soukromé sféry 

žadatelů, akceptovány nebyly. Poslední setkání 

pracovní skupiny bylo svoláno ad hoc k vyjádření 

stanoviska k návrhu Národní rady osob se zdravotním 

postižením. Návrh požadoval stanovení výjimky pro 

žadatele, kteří potřebují osobní 

čtyřiadvacetihodinovou péči, ovšem při posuzování 

jejich závislosti na pomoci jiné fyzické osoby jim 

nebývají uznány základní životní potřeby komunikace 
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a orientace, tudíž nedosáhnou na IV. stupeň závislosti. 

Výjimka by spočívala v tom, že takové osoby, ačkoliv 

nezvládnou „pouze“ 8 základních životních potřeb, by 

měly nárok na nejvyšší stupeň. SONS v této věci 

deklarovala neutrální postoj. Toto naše stanovisko 

vyplývá ze skutečnosti, že naše organizace se zabývá 

sdružováním a hájením zájmů osob se zrakovým 

postižením, které se v této pozici prakticky octnout 

nemohou. proto nám nepřísluší jakkoliv posuzovat a 

vyjadřovat stanoviska za takovéto osoby. Pracovní 

skupina by se měla dále zabývat koncepčními 

otázkami příspěvku na péči. Již teď je ale zjevné, že 

naše snaha zdůraznění specifičnosti zrakového 

postižení a příklon k hodnocení stupně zrakového 

postižení je v opozici vůči mainstreamové tendenci 

zdůrazňování individuálního a funkčního hodnocení 

dopadů zdravotního postižení na každodenní život. 

Pavel Ptáčník v této souvislosti poukázal na zvýšenou 

aktivitu organizací zastupujících jiná než smyslová 

postižení a jejich snahu o překročení hranic daných 

legislativní úpravou před 1. lednem 2012, tedy před 

„sociální reformou“.  

- SONS také vypracovala připomínku k návrhům na 

změnu minimální mzdy. Náš návrh obsahoval 

kompromisní variantu mezi principem neoddělování 

výše minimální mzdy pro osoby pobírající invalidní 

důchod a ostatní a mezi vládním návrhem, který 

počítal s dalším rozevíráním pomyslných nůžek mezi 
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těmito ukazateli. Tento návrh nebyl akceptován. 

V současné chvíli to vypadá, že minimální mzda pro 

poživatele invalidních důchodů bude ponechána na 

současných osmi tisících Kč a zvýšena pro ostatní 

zaměstnance na 9200,-Kč. Komise v této záležitosti 

doporučila prezidentovi SONS zastávat princip 

jednotné úrovně minimální mzdy pro všechny. P. 

Ptáčník zmínil tlak zaměstnavatelů specializujících se 

na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 

jejich argumentaci, že zvýšení minimální mzdy pro 

invalidní důchodce by vedlo ke skončení jejich 

zaměstnávání vzhledem k ekonomické neúnosnosti. 

Konstatoval však, že je otázkou, zda by se v některých 

případech nemělo uvažovat o transformaci 

pracovněprávního vztahu ve vztah jiný, např. sociálně-

terapeutický, apod.  

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZAJÍMAVOSTI 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Svatý Martin 

Svatý Martin z Tours (latinsky Martinus), (316 – 397) byl 

římský voják, poustevník a biskup v Tours. Stal se jedním z 

nejznámějších a nejoblíbenějších svatých a patří mezi první 

nemučedníky, které církev označila za svaté. Je zakladatel 

prvních klášterů ve Francii. Svou misijní činností horlivě 
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potíral pohanství a obracel lidi na křesťanství. Můžeme ho 

díky tomu označit za význačnou osobnost, která 

spoluvytvářela duchovní základy Evropy. Je znám díky 

legendě, kdy se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. 

Legenda o plášti - Martin prožíval svoji víru i v armádě. Žil 

skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako 

k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což 

také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal tak známý. 

Došlo k němu v Amiensu u jedné z městských bran v roce 

335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. Martin se 

tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho oslovil 

polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin 

neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku 

pomohl. Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký 

důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu 

pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň 

trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští 

noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš 

říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je 

teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, 

co je napsánu v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých 

nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště 

patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším 

světeckým motivům umělců. 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours 

Svatomartinská vína 

jsou první vína ročníku, se kterými si podle tradice můžete 

přiťuknout na sv. Martina 11. listopadu. Jedná se o vína 

svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za 

tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. 
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Vína, která se prodávají pod společným označením (logo 

svatého Martina na bílém koni) na etiketě, musí splňovat 

požadovaná kritéria a jejich vstup na trh musí každoročně 

schválit odborná komise. Láhve musí také označeny 

společnými záklopkami či šroubovými uzávěry se značkou 

"Svatomartinské". 

Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína 

raných odrůd: 

 Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, 

Muškát moravský 

 Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké 

 Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Zweigeltrebe a 

Svatovavřinecké 

Abyste si však mohli vychutnat přirozenou svěžest mladého 

vína, měli byste jej spotřebovat nejpozději do jara, poté víno 

může ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest. 
 

Zdroj: http://www.wineofczechrepublic.cz/svatomartinske/o-svatomartinskem/5050-co-je-to-

svatomartinske-vino.html 

 

17. listopad 

17. listopad je pro Českou republiku velmi významným 

dnem. Tento den slavíme Den boje za svobodu a demokracii 

a zároveň je toto datum Mezinárodním dnem studentstva, 

na připomenutí událostí, které se odehrály v Praze v roce 

1939. Oba dva nevýznamnější dny, které připadly na toto 

datum, si připomeneme. 
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17. listopadu 1939 

Po pohřbu studenta Jana Opletala dne 15. listopadu, který 

se stal posledním projevem manifestačního odporu českého 

lidu proti německé okupaci Čech a Moravy v roce 1939, 

nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez 

ostychu ihned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny 

české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli 

zatčeni a 9 popraveno (Josef Adamec, Jan Černý, Marek 

Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, 

František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert), 

1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do 

koncentračních táborů. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen 

v Londýně za Mezinárodní den studentstva. 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad 

17.listopad 1989 

V 16 hodin započalo v Praze 2 na Albertově povolené 

shromáždění studentů pražských vysokých škol uspořádané 

u příležitosti 50. výročí protinacistické demonstrace během 

pohřbu studenta Jana Opletala. Sešlo se zhruba 15 tisíc 

studentů. Velmi záhy se oficiální manifestace mění v 

demonstraci vyjadřující prostřednictvím mluvčích 

nezávislých studentů odpor k totalitnímu režimu. Studenti 

požadují odchod Milouše Jakeše, boj za svobodu, 

provolávají slávu Chartě 77 a Václavu Havlovi. 

Shromáždění (za dozoru příslušníků Státní bezpečnosti v 

civilu) na Albertově končí dle plánu v 16:40 hod. Průvod 

studentů se poté vydává na Vyšehrad. V 17:30 se na Slavíně 

u hrobu Karla Hynka Máchy schází asi 10 tisíc osob. Po 

položení svíček na hrob a zpěvu státní hymny byla ukončena 

oficiální část shromáždění na Vyšehradě. Studenti se však 
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nerozcházejí a vydávají se ulicí Na Slupi směrem na Karlovo 

náměstí. V 18:25 je průvod u Botanické zahrady zastaven 

jednotkou zvláštního určení. Dochází k prvním potyčkám 

mezi studenty a bezpečnostními orgány. Průvod mění směr 

do Plavecké ulice a na nábřeží. Přidávají se další lidé. Velitel 

středočeské StB vydává pokyn k zabránění vstupu 

demonstrantů na Václavské náměstí prostřednictvím 

zablokování Národní třídy. V 19:30 je celá obrovská skupina 

asi 50 tisíc demonstrantů z obou stran obklíčena na Národní 

třídě – demonstranti si sedají na zem a zapalují svíčky. Ve 

20:30 začínají pluky Veřejné bezpečnosti postupovat od 

Národního divadla k davu, čímž vzniká tlačenice. Příslušníci 

VB bijí demonstranty bez ohledu na věk a pohlaví obušky, 

zatčení jsou odváděni do připravených autobusů. V 

Mikulandské ulici jsou připraveny dva obrněné 

transportéry. Dav je rozehnán po 21. hodině. Ve 23 hodin se 

v Divadle Na zábradlí schází herci Jaromír Hanzlík, 

Miroslav Krobot, Jiří Lábus a Ivan Rajmont se studenty a 

vzniká myšlenka vyhlášení studentské stávky. Objevuje se 

zpráva o možných mrtvých. Začala Sametová revoluce. 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pripomente-si-udalosti-17-listopadu-1989-minutu-po-minute-pij-

/domaci.aspx?c=A091116_120725_domaci_js 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

LISTOPADOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Teplý říjen - studený listopad. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho 



PANORAMA číslo 11 ročník 12  2014 14 

nepobude. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

Studený listopad - zelený leden. 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím 

prospěje. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští 

neúrody. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března 

roku budoucího. 

Jaký listopad, takový březen. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP MĚSÍCE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Kamarádka se ptá blondýnky: 

"Ty jsi prý propadla v autoškole u zkoušení z křižovatek?" 

"Já jsem nepropadla, oni mi to jen odložili." 

"A na kdy?" 

"Až prý budou všude nadjezdy." 



PANORAMA číslo 11 ročník 12  2014 15 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

V měsíci listopadu oslaví členové ON své narozeniny: 
 
Janoušek Václav  Brno 
Saitlová Jarmila Vranovice 
Kántorová Markéta Praha 5 - Hlubočepy 
Autengruber Martin Praha 10 - Malešice 
Zeman Tomáš Praha 5 Radotín 
Suková  Alžběta Praha 3 - Vinohrady 
Humler  Miloš  Jihlava  
Zejdová Marie Jihlava 
Brázda Vladimír Třebíč 
Benešová Sylva Jihlava 
Vyhlidalová Jana Úsov 
Gregor Pavel Jeseník 
Karmazín Jaroslav Osová Bítýška 
Rys Tomáš Třebíč 

   
   
 

Vážení oslavenci, gratulujeme Vám k Vašim narozeninám! 
Přejeme Vám mnoho krásných chvil v kruhu Vašich blízkých a 
hodně elánu do dalšího života!!! 
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Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 4725/38 

586 01 Jihlava 

Ředitel: Pavel Hegner  

Odborné sociální poradenství: Mgr. Iveta Ďuricová,  
Bc. Petra Brabcová DiS. 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Michaela Marková 

Osobní asistence: Lucie Fialová, Jiří Kučera  

Průvodcovská a předčitatelská služba: Zlatuše Hegnerová, 
Jaroslav Rokos, Milada Rokosová 
 
Sociální rehabilitace: Marie Holzbauerová  
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: Jiří Kučera 

Masérské služby a cvičení - Organizace nevidomých: Ivana 
Rytychová 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


