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Vážení občané,
konečně je to tady. Zrekonstruovaný statek je zkolaudovaný.
Nejprve jsme uvedli, jak jste jistě zaznamenali, do provozu
obecní restauraci. Zatím se jí daří dobře díky Vám i přespolním. Takže se stravujme, pijme a doporučujme, ať nám hospoda dobře a pořád slouží.
Dalším počinem na statku budou „Velikonoce na statku“, které proběhnou na Bílou sobotu odpoledne. Malý trh
na nádvoří bude doprovázen dílničkami, kde si budete moci
vytvořit velikonoční dekoraci nebo nazdobit perníček, naučíme Vás zdobit kraslice i plést pomlázku. Rádi Vás přivítáme
i u stánku s názvem „Tak chutnají Velikonoce“, kde okusíte
mazanec, jidáše nebo nádivku. Budeme rádi, když se šikovné
hospodyňky zapojí a přinesou ochutnat i nějakou velikonoční
specialitu ze své kuchyně.
Po Velikonocích se začne stěhovat obecní úřad i ostatní
„provozy“ z bytového domu dolů do statku. Velkým sportovním svátkem ve stodole bude turnaj mládeže ve stolním tenisu,
který proběhne 12. dubna. Pokud si i Vy budete chtít zahrát
stolní tenis nebo jiné hry, popř. využít prostory ke kulturní
nebo sportovní akci, dejte nám vědět. Bude připraven rezervační formulář a ceník pro nájmy prostor. Věřím, že prostory
najdou brzy své pravidelné využití.
Výsadba a doplnění veřejného prostranství mobiliářem
proběhne na jaře. Požádáme o dotaci z fondu Středočeského
kraje a pokusíme se získat část prostředků na tento projekt.
Statkem a jeho okolím to letos ale nekončí. Na rekonstrukci ulice Na Habří je vydáno územní rozhodnutí. Jednáme

s ČEZem o přeložkách nadzemního vedení do země jak v této
ulici, tak podél Roztocké v části od trafostanice u Hejduků až
na konec nebo, chcete-li, začátek obce. Na přeložce je závislá
celková rekonstrukce a rozšíření ulice Na Habří. Dále chceme dát vedení do země od propadlé vozovky v Roztocké po
Vágnerovy na ul. K Podmoráni a v prostoru návsi. Toto by
mělo jít v koordinaci s opravou propadlé vozovky směrem na
Velké Přílepy, která nám byla letos, po pěti letech od havárie
vozovky, přislíbena. Zde by se také zrekonstruovalo veřejné
osvětlení včetně rozvaděče a rozvody kabelové televize.
Pokračovat budeme i na obnově polních cest a doprovodné výsadbě. Nechali jsme vytyčit zaniklou polní cestu od vodojemu, která je vlastně hranicí mezi naší obcí a obcí Velké
Přílepy. Dobrovolný svazek obcí Od Okoře k Vltavě se letos
zabývá propojováním obcí právě cestami pro pěší a cyklisty.
Tato cesta by v budoucnu měla navázat na cestu do Statenic,
možná i do Velkých Přílep. Stejně jako vloni bychom chtěli
peníze na výsadby čerpat z fondů operačního programu Životní prostředí.
Dobrovolný svazek Údolí Vltavy se stará o život na řece
a u řeky a první jarní akcí svazku bude čištění vltavských
břehů. Akci jsme zařadili ke Dni Země, ale shodou okolností
probíhá v sobotu 18. dubna i celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. Přijďte nám tedy pomoci uklidit KUS ZEMĚ V
ČESKU.
Hezké jarní dny všem přeje
Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Svoz bioodpadu
Svoz nádob na bioodpad začíná v pondělí
6. 4. 2015 (přestože je Velikonoční)
a bude probíhat pravidelně – zatím
každých 14 dní. O týdenním svozu
ve vegetačním období jednáme, budete
včas informováni.

• Kontejner na kovový odpad
Ke stávajícím kontejnerům na tříděný
odpad, umístěným za prodejnou
potravin, bude dodána nádoba na kovový
odpad, kam budete moci odkládat drobný
kovový odpad (konzervy apod.).

• Stěhování na statek
Stěhování do nového obecního úřadu na
návsi proběhne hned po Velikonocích,
ve dnech 7.–10. 4. 2015. V tomto
termínu bude úřad uzavřen. Přivítáme
Vás v pondělí 13. 4. 2015 v nových
prostorách zrekonstruovaného statku na
Návsi č. p. 10.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Kontrolní výbor
Po dlouhých diskuzích, zda
je účelné
a užitečné, aby kontrolní výbor měl více než
minimální počet členů, pracuje výbor jako
tříčlenný. Přitom možná šíře toho, co lze
v obci kontrolovat, je veliká. Stačí nahlédnout
do zákona o obcích a do statutu našeho
výboru na obecních stránkách. Jednotlivými body se budeme
postupně probírat a výsledky našich kontrol a stanovisek je
možné sledovat na webových stránkách.
Aktuálně jsme podali podnět k vypracování organizačního
řádu obce. Ne jako formální náležitosti, ale jako prostředku
ke zprůhlednění fungování vedení obce, obecního úřadu, ale
i jednotlivých komisí a výborů. Těchto orgánů máme devět
a nejsem si jist, zda jsou občané dostatečně obeznámeni
s jejich pravomocemi, fungováním a úkoly. Je přirozené,
že většina stížností a podnětů dnes končí u paní starostky
jako hlavy obecního úřadu i zastupitelstva. Mnoho jich je
ale následně řešeno i na úrovni komisí. Považoval bych za
užitečné dodat těmto postupům určitý řád.
Za kontrolní výbor mohu být konkrétnější, neboť na rozdíl
od ostatních orgánů svůj statut máme. Mimo jiné se v něm
praví, že se výbor může podílet na řešení stížností a oznámení
fyzických a právnických osob. Podílet je správné slovo,
neboť nemáme žádné rozhodovací pravomoci. V poslední
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době ovšem pozoruji jistá nedorozumění mezi vedením obce
a některými občany, kteří mají pocit nespravedlnosti a podle
některých jejich kroků snad i nezákonnosti. To již spadá do
kompetence kontrolního výboru. Nedisponujeme sice žádnou
hlubokou právní erudicí, můžeme ale podat v obecné rovině
nezaujatý rozbor situace včetně zhodnocení možných kolizí
se zákonem.
Chápu, že vzhledem k mému politickému působení
je možné brát moji nezaujatost s rezervou. Přesto bych
chtěl zdůraznit, že poslední, co bych si přál, je, aby se
z kontrolního výboru stala opoziční platforma. Některé výtky
občanů chápu, stejně jako v mnohém rozumím pozici paní
starostky. Pokud máte jako občané pocit bezpráví, můžete,
dříve než začnete sepisovat stížnosti a žaloby, zvážit podnět
kontrolnímu výboru. Budete moci prezentovat svůj postoj
na našem jednání. Naše závěry předložíme zastupitelstvu
a budou projednány na veřejném zasedání.
Pavel Soper, předseda kontrolního výboru
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Zprávy z MŠ
Období masopustu jsme ve školce vyplnili přípravou
na karneval. Nejprve se děti rozhodovaly, za
kterou masku se na karneval převléknou. Malé děti
z oddělení žabiček si s paní učitelkami vyráběly
různé rekvizity k maskám, jako jsou například meče,
princeznovské a královské korunky, čarovné hůlky…
Děti z oddělení veverek si vystřihly a namalovaly
papírové masky. Každá z těchto masek představovala
jinou pohádkovou bytost nebo zvířátko. Rodiče
doladili karnevalové oblečení, za což jim moc
děkujeme. Masky paní učitelek byly do poslední
chvíle tajemstvím. Všechny děti se moc těšily a stále
hádaly, za co paní učitelky půjdou.
V den karnevalu se nemohly dočkat, až bude po
svačině, protože po ní karneval začal. Paní učitelky
se rychle převlékly, a místo nich se tak ve třídách
Karneval ve školce
Zdroj: archiv MŠ
objevily vodnice s kominicí a čert s Káčou. Nejdříve
se na nás děti koukaly s trochou nedůvěry, kam se poděly paní učitelky, ale nakonec z toho byla velká legrace a spousta smíchu.
V oddělení veverek se sešly všechny děti na karnevalový rej za doprovodu hudby a také na společné fotografování. Další
program měly děti oddělený a přizpůsobený svému věku. Malé děti tančily s nafukovacími míčky i s paní učitelkami. Velké
děti soutěžily a na závěr měly diskotéku
s házením „serpentýn“. Všechny děti
si to pořádně užily a nejraději by šly
v maskách po obědě i odpočívat.
Na začátku března přijeli do školky
mladí muzikanti s programem „Cesta
kolem světa“. Děti se seznámily
s tradičními hudebními nástroji, tanci
z různých zemí světa a zazpívaly si.
Zatančily si například skotské tance za
doprovodu dud, tančily indický tanec,
učily se hrát na harfu a kovboj jim
zahrál na banjo.
Nyní si v obou odděleních děti s paní
učitelkami vyrábějí Morany (Mařeny),
které průvodem ponesou k Vltavě, kde
se za doprovodu zpěvu a her rozloučíme
se zimou. Moranu odstrojíme a její
přírodní torzo hodíme do vody, aby
zima odplavala pryč. Fáborky, které
sundáme z Morany, pověsíme na
májku (větvičku) a přivítáme jaro.
Ozdobenou větvičku odneseme zpět do
školky. Chceme takto děti seznamovat
s českými tradicemi. A na závěr ukázka
jedné říkanky, kterou děti na tuto akci
učíme:
Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi.
Byla zima mezi náma
a včíl už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
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Knihovna Úholičky

Kultura a sport

Knihy o zahradě v naší knihovně Sportovec Kralup
,,Nastávají dny, které už
naplno voní jarem. Každý
vám potvrdí, jak rok co
rok roztouženě nasává
omamný jarní vzduch.
Vůně prvních jarních
květů mísící se s vůní lehce
prohřáté země napovídá,
že jaro je opravdu tady.
A jarní práce mohou
vypuknout!“ (citát z knihy Zahrada pro inteligentní
lenochy v 7 krocích od K. Plobergera). Kniha obsahuje
praktické rady jak naplánovat a vytvořit zahradu nepříliš
náročnou na péči.

V pátek 20. 3. 2015 se v Kralupech nad Vltavou slavnostně
udělovalo ocenění „Sportovec Kralup“. Tato cena se uděluje
již sedmým rokem.
Ale letos jsme vyhlašování sledovali napjatě, neboť
v nominacích bylo i dětské družstvo plavců Martina Kořínka.
Drželi jsme palce, a tak se naše očekávání naplnilo.
V kategorii kolektivů do 15 let získal 1. cenu, a stal se
tedy sportovcem Kralup pro rok 2014, oddíl sportovního
plavání – POKr. Kralupy, družstvo 9–10tiletých žáků.
V této kategorii máme kromě trenéra i několik úholičských
plaveckých želízek v ohni.
Eliška Červenková, redaktorka

Pokud zahradu zakládáte nebo se chystáte na velkou
změnu, mohou vás inspirovat například tyto knihy:

Ú-holky

• Encyklopedie zahradního designu – jak navrhnout,
založit a osázet dokonalý zahradní prostor
• Plánování zahrady – praktická ilustrovaná příručka
• Zahradní plány pro začátečníky – praktické příklady
• Zahrada ve svahu – ukázky realizací, praktické návody

Plesová sezóna pomalu končí a náš oddíl cvičení předváděl
předtančení a bavil návštěvníky celou zimu.

V další etapě zahradničení oceníte například tyto knihy:
• Jak vypěstovat prakticky cokoli
• Labužníkova zahrada
Dále publikace zaměřené na:
Skleníky
Popínavé rostliny
Dřeviny od A do Z
Bohyšky
Trávy a kapradiny
Orchideje od A do Z                                                                                                                                               
Bylinky
Pokud si chcete zkrášlit balkon, okna či terasu:
Rostliny v nádobách                                                                                                                                
Balkonové a přenosné rostliny                                                                                                                           
Balkony a terasy
V knihovně na vás čeká pestrý výběr knih nejen o zahradničení.
Otevřeno je každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice

Dětské uskupení nejmladších školáků a předškoláků tančilo
na skladbu „Zima“ navzdory mírnému počasí venku.
„Odrostenky“ vykopávaly nohy co nejvýš to šlo za rytmů
kankánu. Vystoupili jsme nejen na plesech v okolí , ale i na
koncertu Marika singers a na Pražském hradě.
Těšíme se, že kromě hostování v okolních kulturních
sálech budeme moci rozvlnit své sukně na domácí půdě – ve
stodole. Nejbližší akce, na kterou připravujeme vystoupení
pro vás – nás Úholičáky, je slet čarodějnic ve Švestkovně.
Těšíme se na vás a doufáme, že i vy na nás. Ú-holky.
Terezie Kořínková, cvičení s Kořenkou

Promítání Úholičské
filmové akademie
Kdy: 17. 4. 2015 od 19.30 hod.
Kde: v prostorách loutkového divadla Manetka na zámku
v Úholičkách (vchod naproti odbočce na Libčice)

• Popel a sníh (režie Gregory Colbert)
Filmová akademie bude i nadále pokračovat v promítání filmů, které určitým způsobem objevují nové obzory. Tentokrát to
vezmeme za poněkud jiný konec. Po sérii dokumentárních filmů o nejnovějších vědeckých objevech přichází na řadu výtvarné
umění. Film Popel a sníh kanadského fotografa a režiséra Gregory Colberta není v pravém slova smyslu dokumentem.
Colbert nezastírá, že realitu aranžuje ve svém filmu stejně, jako to činí u svých fotografií. Výsledek je tedy především jeho
osobní výpovědí o hledání vztahu mezi zvířaty a lidmi. Nenajdeme zde však žádné hlubokomyslné filozofické promluvy,
veškeré poselství nese obraz. Obraz, který je stejně monumentální a dech beroucí, jako je monumentální příroda a její odraz
v naší mysli.
Pavel Soper
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Den Země 22. duben
Den Země je den věnovaný Zemi,
který se každoročně koná 22. dubna.
Tento svátek je ovlivněn původními
Dny Země, které se konaly při
oslavách jarní rovnodennosti, tedy
21. března, a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky
motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí.
Dne 18. 4. 2015 pořádá Dobrovolný
svazek obcí Údolí Vltavy úklidovou
akci, kde se pokusíme společnými
silami vyčistit břeh Vltavy. Sraz je
v 9 hod. na náplavce v Podmoráni.
Rodina, která nasbírá nejvíce
odpadu, vyhrává oběd v restauraci
Na Statku. Přijďte si nejen zasoutěžit,
ale především pomoci zvelebit naše
Úholičky.
Eliška Červenková, redaktorka

Velikonoční triduum

Vyjadřuje velikonoční vítězství nad smrtí a „přechod“
(pesach) z područí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.
Slavnost Veliké noci je odedávna nocí bdění, v níž křesťané
očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je.

Neděle zmrtvýchvstání (letos 5. 4.)
Zelený čtvrtek (letos 2. 4.)
Zelený čtvrtek je dnem
kterou slavil Ježíš s
a při níž ustanovil svátost
a Eucharistie (tedy svátost
Těla a Krve).

Oslava Kristova vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Eliška Červenková, redaktorka

připomínky poslední večeře,
apoštoly
kněžství
Ježíšova

Velký pátek (letos 3. 4.)
Velký pátek je dnem přísného půstu
a připomínky Ježíšovy křížové cesty
a ukřižování.

Bílá sobota (letos 4. 4.)
Bílá sobota je připomínkou Ježíšova
přebývání v hrobě a jeho sestoupení
do podsvětí. Je to den modliteb,
rozjímání a postu.

Velikonoční noc
Velikonoční noc zvěstuje smrt
a vzkříšení v jediném celku.
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Kalendář akcí
28. 3.

Posezení s harmonikou - od 14 hod.

Restaurace Na Statku,
Úholičky

4. 4.

Velikonoce na statku - od 14 hod.

Statek Úholičky

Promítání Úholičské filmové akademie - od 19.30 hod.
Popel a sníh (režie Gregory Colbert)

prostory loutkového
divadla, zámek Úholičky

18. 4.

Den Země - sraz v 9 hod.

náplavka v Podmoráni

18. 4.

Koláčky čaroděje Habakuka - loutkové představení od 14.30 hod.

divadlo Manetka, zámek
Úholičky

Seminář Co je životní úspěch a co neúspěch - od 10 do 12 hod.
přednášející: Petra Šimonová, vstup zdarma
Potvrzení účasti na: lenka.svecova@bpwcr.cz

Městská knihovna
Roztoky

Slet čarodějnic - od 17 hod.

Švestkovna, Úholičky

Závody na odrážedlech a kolech - od 10 hod.

Náves, Úholičky

sobota

sobota

17. 4.
pátek

sobota

sobota

23. 4.
čtvrtek

30. 4.
čtvrtek

1. 5.
pátek

Příspěvky občanů
Milé Úholičky,
mám jen 1500 znaků pro reakci na emotivní článek paní Kořínkové z ON 02/2015.
Stručně tedy: v části ulice K Podmoráni se chystá projekt,
který její obyvatele fatálně rozdělil: někteří jsou pro, někteří
proti. Oč jde? Především o palisádu, kterou my nespokojenci
prostě nazýváme betonovou zdí, 500 m x 1,5 m. Ptám se,
před čím nás má chránit? Před listím a drobnými živočichy,
větvičkami, sněženkami a fialkami? Co mi přinese časem?
Zřejmě odpad, který se za ní časem nakupí. Kdo se o zeď bude
starat? Jak často? A proč první věc, kterou z okna uvidím, je
betonový val?
Nesmysl vystavět něco takového před okny hledícími
do hlubin lesa je nasnadě. Proto bydlíme na venkově, ne ve
městě. Estetika je složitá věc, evidentně. Stejně tak jemnocit
pro sdílení tajemného pouta mezi přírodou a člověkem. Kdo
se z navrhovatelů zajímá o drobné živočichy, jimž zeď navždy
zamezí v pohybu směrem k potoku? Jejich přirozené cesty za
vodou i potravou prostě zmizí. Projektanti a paní starostka asi
6

nevědí, že v lese existují, jsou totiž malí… Navíc důsledky
narušení soužití člověka se zvířaty (byť neviditelnými) se
projeví za více než dvacet, třicet let, to už budeme povětšinou
tuzí, tak proč by nás budoucnost zajímala? Typicky české.
Pojďme věc řešit citlivě. Něco je dobré, něco není.
Zakopat dráty, strhnout sloupy, ano. Odvodnit silnici může
být nebezpečné pro zahrady v údolí, které měkce protíná celý
les. Parkoviště před domy? Přeje-li si to většina, děj se.
V dané lokalitě moje rodina žije a vlastní nemovitost
od r. 1941, problematiku Podmoráně znám a dovolím si
tvrdit, že k danému problému my „nespokojenci“ navzdory
své ne-aprobaci promluvit můžeme, protože máme zdravý
rozum. V ten věřím, stejně jako v lidský cit pro „genius loci“.
A v dobrý úmysl obce.
Vladimíra Lenertová
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Podmoráň - les nebo betonový
koridor?

Občané Podmoráně se dokázali
semknout a povstat - 1. část

Chtěla bych reagovat na úvodník paní starostky z minulého
čísla a doplnit ho pohledem z druhé strany.

Vážení spoluobčané,

Nebyli jsme pozváni k diskusi, ale k informativní schůzce o již
vypracovaném projektu a podepsání souhlasů se záborem.
Předložený projekt navrhuje v úzkém údolí u lesa betonovou
zeď nazvanou přívětivěji palisáda, dále chodník, novou silnici
a pro šťastnější parkovací stání, pro méně šťastné výhybnu.
Nejproblematičtějším bodem celého projektu je
navrhovaná betonová zeď v horní části u lesa, v dolní
u potoka, vysoká 1,5 metru. Následně proti ní vznikla petice,
kterou podepsalo několik desítek lidí. Možná by to šlo bez ní?
Během stavby se má celá komunikace zcela uzavřít pro
automobilový provoz. Předpokládaná délka výstavby je 3 - 4
měsíce, v praxi se plánovaná doba často protáhne. Obec se
může pokusit projednat příjezd přes cyklostezku ze Žalova,
pro spodní část Podmoráně. Obyvatelé horní části budou po
tu dobu chodit k autu s kufry na dovolenou a nákupy blátem,
kam vlastně?
Domnívám se, že existuje řešení s menšími náklady
i menšími omezeními. Vlastníci nemovitostí z horní části
Podmoráně se mohli vyjádřit o svých představách do konce
února. Věřím, že se brzy dozvíme výsledky a také zjistíme,
jak se plány vyvíjejí dál. Možná bychom se nad výsledky
mohli znovu sejít, pozvat i ostatní, které téma zajímá,
a najmout nestranného moderátora, který zajistí, že se na
něčem domluvíme.

Již delší dobu mi není jedno, co se u nás v obci děje, a chtěl
jsem se aktivně podílet ve svém volném čase a zadarmo na
všem, co se v našem zastupitelstvu a mimo něj odehrává.
Pan Mgr. Soper na mě působí jako velice rozumný a čestný
člověk, a tak jsem chtěl pracovat v jeho kontrolním výboru
(dále KV) jako aktivní člen. Bohužel paní starostka toto hned
na prvním veřejném zasedání (dále VZ) po zvolení a složení
slibu zamítla s tím, že toto se na poradě před VZ nedomluvilo.
A tak jsou místo 5 či 7 členů v KV obce, kde roční rozpočet
je cca 50 mil., lidé tři.
Zmiňuji se o tom proto, že chci reagovat na titulní článek
ON z 2/2015, kde paní starostka píše: „debat v obci se účastní
pár aktivních jedinců, či se sem tam najde někdo z lidu“ a jak
správně píše: „mohlo by se zdát, že jsou lidé spokojení“. A tak
moji snahu přispět svou prací snad i k lepšímu a odlehčit už
tak vytíženým zastupitelům paní starostka smetla se stolu.

Martina Prokopová
INZERCE

jak je u nás v obci zvykem, vždy, když se něco děje, kolují
po obci a v našich novinách články, dopisy a různé oběžníky.
A tak se po přečtení posledního vydání Obecních novin
Úholičky (dále ON) účastním této, dnes už tradice, i já.

Pavel Erben

Občané Podmoráně se dokázali
semknout a povstat - 2. část
Jako první, co mě zaujalo v ON, je to, že článek paní starostky
není na předposlední straně jako články pana Mgr. Sopera
či pana Vodrážky. Její článek, podle mě nic a nikomu
neříkající, je na straně titulní.
Dále mi uniká celý smysl toho, proč nám vlastně paní
starostka píše. Co nám tím článkem chtěla sdělit? Že účast na
zasedání je mizivá? Vadí jí, že lidé přišli zastupitelstvu sdělit
svůj názor? A proto o nich píše, že se pasují na projektanty,
statiky, ekonomy apod.? Po schválení uložení sítí do obecního
pozemku si paní starostka velice oddechla, že jí to občané
Podmoráně „dovolili“. Paní starostce vadí svobodné protestní
akce a blokády, a tak tedy, když nechcete, Podmoráňští, obec
nebude investovat do této lokality. Z celého příspěvku na nás
srší jenom nadřazenost, neúcta a pohrdání občany Úholiček.
Musím se zde zastat občanů Podmoráně, měl jsem ty samé
problémy s výstavbou ulice U Studny, ale byl jsem sám. Paní
starostka pozdvižena do nebeských výšin svojí nabitou silou
z vyhraných voleb není zvyklá, že by se jí někdo vzepřel. Má
před sebou novou Tvář, Tvář lidu, kterou nezná, neumí se
jí postavit, nemá vše předjednáno na poradě před VZ. Musí
čelit síle rozhořčených občanů, a proto se tímto článkem
chce obhájit s tím, jak vše myslí dobře, a kryje si záda před
ostatními spoluobčany.
Paní starostka ještě vůbec nepochopila, co obnáší její
funkce pro obec a že my, občané, nejsme nepřátelé, ale
její chlebodárci. Vážení spoluobčané, pojďme se domluvit,
pojďme se všichni, když budeme mít alespoň trochu času,
věnovat tomu, co tam ti naši zastupitelé dělají, pojďme chodit
na VZ a zajímejme se více. Podmoráňští už začali. Děláme to
pro sebe.
Pavel Erben
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