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Informace z 39. zasedání zastupitelstva obce
V únoru se zasedalo ve čtvrtek 22. Hostem tohoto jednání byl ředitel ZŠ a MŠ
Radvanice Mgr. R. Hager.
Ten zastupitelstvu přednesl zprávu o hospodářském výsledku a stavu fondů
základní a mateřské školy za rok 2017. Z výsledků vyplynulo, že škola
hospodařila s výnosy 12.105.054,76 Kč a náklady 12.086.689,90 Kč. Zisk 18.364,86 Kč bude
převeden do fondu odměn. I další zpráva se týkala hospodaření, tentokráte společnosti
VODA-RA s.r.o., kterou přednesl jednatel T. Kašpar. I zde bylo projednáno hospodaření
společnosti za rok 2017, kde výnosy byly 1.493.182,30 Kč, náklady byly 1.554.271,26 Kč a
ztráta je 61.088,90 Kč.
Dalšími body byla výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017, uzavření smlouvy
s podnikatelským subjektem v souvislosti se systémem o nakládání s komunálním odpadem
a projednání půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Radvanice. Také byly projednány žádosti
o finanční dary z rozpočtu obce. Schváleno bylo poskytnutí 10.000 Kč pro ZŠ a MŠ
Radvanice jako podporu při organizování akce „Masopust 2018“, 2.000 Kč pro ZŠ a MŠ
Radvanice jako podporu při organizování akce „Školní bál 2018“, 8.000 Kč pro SDH
Radvanice jako podporu při organizování akce „Josefovská zábava“, 5.000 Kč pro SDH
Radvanice jako podporu při organizování akce „Dětský karneval“ a 20.000 Kč pro Oblastní
charitu Trutnov jako podporu pečovatelské služby v obci. Odloženy byly žádosti Diakonie
Českobratrské církve evangelické Vrchlabí (raná péče) a Oblastní charity Trutnov (osobní
asistence) z důvodu nedostatečných informací a podkladů v žádosti.
Mezi různé záležitosti programu jednání patřilo:
projednání rozpočtové opatření č. 1/2018, které zastupitelstvo vzalo na vědomí,
projednání smlouvy s N_SYS s.r.o. o zřízení věcného břemene na umístění a vedení
optické internetové sítě na pozemcích obce, které bylo odloženo z důvodu doplnění
návrhu smlouvy,
schválení smlouvy o umístění, provozu a údržbě telekomunikačního zařízení s N_SYS
s.r.o. v souvislosti s umístěním metropolitní optické sítě v budovách č.p. 160, 166, 167,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 230 a 231, které jsou ve vlastnictví obce,
schválení pronajmout nebytové prostory v č.p. 25 jako drobnou provozovnu – prostory
sloužící k podnikání,
schválení pořádání závodů v orientačním běhu spolkem OK 99 Hradec Králové, z.s. a
vyslovení souhlasu s pořádáním organizované hromadné akce,
Pokračování na str. 3.
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schválení zřízení pracovní pozice referenta ve veřejných službách a správě s místem
výkonu práce - Obecní úřad Radvanice, kde obsazení místa bude dle zák. 312/2002 Sb.,
o úřednících, v platném znění, vyhlášena veřejná výzva,
schválení podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
k umístění uchazečů o zaměstnání.
V následující diskusi informoval starosta o stavu situace v souvislosti s odloženým
projednáním žádosti na výměnu oken na č.p. 170 – Penzion Radvanice. Byly poptány firmy
provádějící tuto činnost a čeká se na třetí nabídku. Následně bude vyvolána schůzka
s provozovatelem penzionu, kde bude záležitost řešena dle možností a domluvy obou stran.
K závěru zazněla zpráva o činnosti obecního úřadu, kterou podal starosta obce:
‣ proběhla každoroční inventarizace, poděkování komisím za práci,
‣ obec bude podávat žádost o dotaci z POV KHK na zateplení a opravu střechy na objektu
č.p. 175,
‣ ve spolupráci s Policií ČR proběhla přínosná beseda se seniory o jejich bezpečnosti,
‣ probíhá příprava na realizaci knihy o místní škole, v této souvislosti se připravuje
v termínu 25. srpna 2018 křest této knihy v rámci dne obce,
‣ dojde k částečnému kácení napadených a nebezpečných stromů před č.p. 230 včetně
odbroušení pařezů,
‣ probíhá výběr pro nákup techniky na údržbu zeleně,
‣ na Ministerstvo kultury ČR byl zaslán požadavek na vyjádření se k situaci v souvislosti
s hrobem rudoarmějců, jelikož žádost o vyjmutí z kulturních památek byla zaslána již před
rokem a stále není žádná reakce.
Tomáš Němec, starosta obce

Příjemné prožití
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
přeje
redakce radvanického zpravodaje.
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“KAM S NÍM”
Tak trochu Nerudovský problém „KAM SNÍM“
Omlouvám se všem milovníkům literatury od Jana Nerudy, ale v návaznosti na náš
problém, který již dlouhodobě řešíme při běžném každodenním provozu obecní čističky, mě
snad ani jiný titulek nemohl napadnout.
O co se jedná, co stojí za problémem, který pracovníkům radvanické ČOV pomalu denně
připravuje nemilá překvapení? Je to výdobytek moderní doby v podobě vcelku nenápadného
malého kousku hadříku, který znamená určitý pokrok a revoluci v naší každodenní hygieně
počínaje nemluvňaty a konče seniory. Jedná se totiž o vlhčené ubrousky, které dnes každý
z nás nakupuje ve velkém a popravdě řečeno, někteří z nás si bez této hygienické potřeby
nedovedou představit svůj život.
Bohužel nic není věčné, což u tohoto produktu platí doslova a do písmene jelikož i v určení
je psáno jednorázové použití. A tady nastává ten zmiňovaný „nerudovský“ problém „kam
s ním.“ Nejpřirozenější je takto použitý ubrousek vhodit do koše na směsný komunální odpad.
Tento druh odpadu nelze zpětně recyklovat, není klasifikován jako nebezpečný odpad, a proto
nám nezbývá nic jiného, než jej nechat zlikvidovat přirozenou cestou na řízené skládce
komunálních odpadů. Někteří používají tyto ubrousky i při intimnější hygieně a takto
upotřebené nám končí v obecní kanalizaci, kterou se dostanou do systému čističky odpadních
vod. Věřte nebo nevěřte, tady se z nevinného kousku hadříku stává noční můra pro obsluhu a
zařízení čističky.
Začíná to na nátoku do usazovacího bazénu, kde se nám tímto produktem zanášejí česla, to
je asi tak to nejmenší zlo. Česla se mechanicky očistí a jede se dál. Vzhledem k tvárnosti
těchto rozmočených, ale celistvých ubrousků, jich tak osmdesát procent projde přes česla do
usazovacího bazénu. Tady nám začíná problém, jelikož se z tohoto bazénu pomocí čerpadel
přečerpává odpadní voda do aktivačních nádrží a zmiňované ubrousky se chovají zcela proti
fyzikálním zákonům. Ubrousky totiž ani neplavou, ani nesednou na dno, oni totiž krásně jako
„medůzy“ doplachtí k čerpadlům, která je při přečerpávání do další technologické části
čističky nasají. Pokud by se jednalo o klasický papírový ubrousek, nevznikl by žádný
problém, čerpadlo by tento ubrousek semlelo, aniž by něco pocítilo na výkonu.
Ubrousky vlhčené nejsou papírové, jelikož v tomto provedení by byly nepoužitelné, jsou
vyrobeny z kvalitních umělých materiálů. Nedávno v televizi probíhala k této problematice
reportáž (jelikož to asi není problém jen náš místní) a názorně bylo předvedeno, že tento
vlhčený ubrousek udrží v závěsu padesátikilové závaží, tak si asi každý dovedete představit,
co se děje v čerpadle, kam se dostane několik těchto ubrousků najednou. V nejlepším případě
to pořídí zachytit ochrana a čerpadlo včas odstaví, potom „stačí“ pracně čerpadlo vytáhnou
a někdy i hodiny čistit sání čerpadla vytahováním po kouskách „chuchvalců“ tohoto produktu.
Bohužel někdy je to i nad sílu ochran čerpadel a dojde k tomu nejhoršímu, čerpadla se spálí,
nebo jiným způsobem poškodí.
Pokračování na str. 5.
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Jelikož se jedná o speciální čerpadla na přečerpávání odpadních vod, kde
náklady na pořízení jsou poněkud vyšší, tak i následné opravy těchto zařízení se pohybují ve
vyšších nákladech. Pro zajímavost v loňském roce 2017 se náklady na opravu těchto čerpadel
vyšplhaly přes sto tisíc korun a to nepočítáme mzdové náklady obsluhy ČOV spojené
s odstraňováním následků způsobené tímto produktem. V přepočtu na obyvatele, kteří
využívají obecní kanalizací od nemluvňat po seniory, to každého z nás v loňském roce stálo
cca 150,- Kč/rok.
Žádáme proto touto cestou občany, aby nevhazovali vlhčené čistící ubrousky do
zařízení napojených na obecní kanalizaci, ale tento hygienický produkt likvidovali jako
komunální odpad. Ve své podstatě je to, jako bychom po občanech chtěli, aby při každém
spláchnutí záchodu s těmito ubrousky, hodili do mísy pětikorunu. Asi by to neprošlo, ale na
druhou stranu se v současnosti, tak chováme.
Věřím, že nastane ve zmiňované problematice zlepšení. Děkuji všem, kteří k tomu přispějí
svým zodpovědným přístupem. Vždyť se jedná o naše peníze.
za VODU-Ra s. r. o. jednatel:

Štefan Krajniak

PORADIT UMÍ, ALE …
Poradit umí.....ale z bezpečné vzdálenosti.
6. března nás nepříjemně překvapila sněhová nadílka. Po poledni jsem se nachomýtla k
události, kterou obvykle známe jen z televize: otevřená dodávka mezi paneláky, za ní na boku
leží a sténá člověk a u něho deváťák Tomáš: "Pán nám přivezl zásilku a při seskoku z auta si
asi zlomil nohu....Přinesl jsem mu deku a záchranku už jsem taky zavolal...."
Nešťastník na zemi trpí nesnesitelnou bolestí, a přesto poradil: jak převzít objemnou
zásilku, finančně vše vyrovnat a podepsat převzetí… Z domu vychází paní Jana, která má
trochu naspěch. Vyhodnotí stav a vrací se s náručí podložek a dek.
Do toho přijíždí sanitka a posádka s profesionální bravurou zvládá situaci. Zraněného
kurýra šetrně nakládají na vozík a už je v teple sanitky, kde mu bude poskytnuta první pomoc.
Zástupce záchranářů přebírá i zabezpečení dodávky a komunikaci s poslovou firmou. Moc
jsme přáli statečnému Casey Jonesovi, aby zranění nebylo příliš vážné. Tomáš zaslouží obdiv,
že nepanikařil a pomohl, jak bylo v jeho silách. I paní Janě patří dík za okamžitou snahu
pomoci.
Celou dobu vše sledoval a hlasitě komentoval obyvatel zateplené lodžie ve 3. podlaží
a nepřestával krákoravě radit i obětavým záchranářům.
Nu , což , lidi máme různé………
Mgr. Jiřina Žampachová
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ZÁJEZD DO HARRACHOVA

Obec Radvanice ve spolupráci se SPOZ
Pořádá výlet do Harrachovských skláren a do parku miniatur
v Kowarech

Odjezd účastníků výletu je 26. 5. 2018 v 8,00 hod
ze zastávky autobusu od bývalé pošty v
Radvanicích
Přejezd autobusem do Harrachova po české straně Krkonoš
11,15 hod prohlídka skláren v provozu - cena vstupného 120,- Kč/osoba po prohlídce možno
individuálně navštívit muzeum skla vstupné 40,- Kč/osoba
12 – 13 hod oběd restaurace „U PAŠERÁKA“ Kořenov – Rejdice (denní nabídka 65,-Kč až 99,Kč)
Po obědě přejezd hranic do Polska a polské straně Krkonoš přejezd do Kowar
15,00 hod Kowary park miniatur vstupné 23zl cca 138,- Kč/osoba, možno platit kartou nebo
v českých korunách, rovněž občerstvení prodávané v areálu parku lze platit bankovní kartou
nebo českými korunami (kurz zl – Kč aktuální v den návštěvy)
Po prohlídce parku miniatur, možno dle dohody navštívit nedalekou rybárnu s ochutnávkou
rybích specialit.
18 – 20 hod předpokládaný příjezd do Radvanic

Doprava plně hrazena obcí Radvanice
Případní zájemci o výletu se mohou přihlásit do 30. 4. 2018
včetně složení zálohy 200,- Kč/osoba, která bude použita na
částečné uhrazení vstupného. Počet přihlášených osob je
omezen počtem míst v autobusu.
Závazné přihlášky včetně složení zálohy přijímají
paní Koperová mob. 605 877 066
nebo paní Krajniaková mob.604 257 065
Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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JARO JE TADY
Jsme na začátku měsíce dubna a zima je snad minulostí. S příchodem jara sluníčko nabírá
na síle a příroda začíná čarovat. Čarují nám ovšem i domácí mazlíčci a to bohužel v tom
negativním slova smyslu. V průběhu odtávání sněhu jsem obdržel email od spoluobčana, který
vyslovil svoji nespokojenost, cituji: „Máme krásné hřiště. Ale běžte se tam podívat. Pejskaři
si myslí, že je pro psi. H...o vedle h…a. Škoda, že se to nedá nějak postihnout. Je mi smutno
a zároveň jsem naštvaný“. To, co mi napsal, je bohužel realita, kterou jsem si ověřil na místě.
Několik psích výkalů se válelo v horizontu 5 m od koše se sáčky a hlavně v těsné blízkosti
houpačky a pískoviště.

V úvodu jsem psal, že nám čarují domácí mazlíčci. Na vině jsou však prioritně jejich
majitelé. To, že někdo pustí psa na dětské hřiště a on tam vykoná potřebu, tak to už hraničí
s debilitou majitele. To opravdu budeme muset vše oplocovat? A proč vlastně něco budujeme.
Jsem si jist, že ani vyhláška toto nevyřeší. Bohužel nedisponujeme obecním strážníkem, který
by musel hlídkovat 24 hod. a nejlépe postihnout hříšníka tělesným trestem. Okresní město má
zaneřáděné náměstí i přes rozsáhlý kamerový systém. Zamýšlenou variantou je možné
radikální zdražení poplatků. Ale co na to senioři, kteří mají mazlíčka za člena rodiny a kteří se
nestydí ohnout svůj hřbet s černým pytlíkem v ruce?! Určitým způsobem spoléhám na občany
a řešení situace mezi nimi.
Nebuďte liknaví k tomuto problému a nebojte se označit dotyčné hříšníky.
Tomáš Němec, starosta obce
Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.
Bálintová Anežka

88

Poliaček František

65

Jiránková Věra

60

Páchová Květoslava

55

Němec Tomáš

50

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.

OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY

Dne 12. a 30. dubna 2018 a 7. května 2018 nebudou v provozu ordinace praktického lékaře.
V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.

MUDr . Ladislav Záveský
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SBĚR ŽELEZA A ELEKTRA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE
Naše škola postoupila do celostátního finále soutěžní
přehlídky digitálních výukových programů DOMINO. Ředitel
školy a učitel v jedné osobě spolu se žáky z deváté třídy připravil digitální výukový program
pod názvem „Na čem závisí rychlost vypařování“.
Nikomu z vás jistě nemusím říkat, že jsem potěšen postupem naší školy do tohoto finále.
Co mě ale ještě více těší je to, že naše škola, jako jedna z mála venkovských škol v ČR,
vlastní moderní a kvalitní digitální výukové technologie (interaktivní dataprojektor, 3D
tiskárna, programovatelný set LOGO robot…). Právě díky výše uvedenému se můžeme nejen
účastnit takovýchto soutěží, ale hlavně můžeme tyto technologie poskytnout našim žákům a
kvalitněji je tak vzdělávat.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

SOUTĚŽ VE ŠPLHU
Dne 16. února
2018 jsme spolu se
čtyřmi žáky naší
základní školy
vyrazili na
trutnovskou
základní školu Kpt.
Jaroše na závody ve
šplhu. Děvčata Nikola Zubričanová
a Nikola Lásková bojovala s nepřízní
klouzavé tyče
velmi zdatně.
V silné konkurenci
se umístily na 8.
a 9. místě. Chlapci se popasovali se šplhem na laně bez přírazu také vcelku dobře. Lukáš
Nešetřil obsadil 9. místo a Domink Halámek místo 13.
Všem jim děkuji za předvedené výkony a blahopřeji jim ke zdárnému uskutečnění všech
čtyř soutěžních pokusů. Doufám, že příští rok budeme
Mgr. Olga Matěnová
moci jet na soutěž s dívčím družstvem :-).
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SBĚR PAPÍRU
•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •

Výzva občanům Radvanic

Základní škola a Mateřská škola Radvanice
uskuteční

sběr papíru
Kdy: čtvrtek

19. dubna 2018
6. 30 - 7. 30 hod.
13. 00 - 17. 00 hod.

Třídění sběru: 1. noviny
2. časopisy + reklamní letáky
3. lepenka
Tříděný sběr se shromažďuje u vchodu do školy
DĚKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ KILOGRAM PAPÍRU!

•Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru • Sběr papíru •
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, milé děti!
Zveme Vás
k zápisu k povinné školní docházce
pro školní rok 2018/2019

Zápis se bude konat ve středu 25. dubna 2018
od 14.00 do 17.00 hod.
Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti
narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012 a pro děti s odkladem povinné
školní docházky z loňského školního roku.
K zápisu je potřeba přinést:
• průkaz totožnosti zákonného zástupce
• rodný list dítěte
K odkladu školní docházky je třeba doložit:
• Písemné doporučení z pedagogicko – psychologické poradny
• Písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
• Písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době
zápisu
Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním
seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude
uvedeno pod identifikačním číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.
Těšíme se na Vás.
Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Upozornění pro rodiče.
Dne 5. dubna 2018 se konají třídní schůzky. I. stupeň začíná v 15. 30 hod., II. stupeň v
16.00 hod. Rodičům budou předány informace o předběžných známkách za III. čtvrtletí
školního roku 2017/2018, plány třídních a celoškolních výletů, informace o již proběhlých
školních soutěžích, plán investičních akcí a informace týkající se dne 30. dubna 2018.
Mgr. Robert Hager, ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat za sobotní odpoledne, které jste s námi strávili
v klubu důchodců při akustickém vystoupení skupiny Sansa band. Velké díky
patří taky paní učitelce Alici Zachovalové za perfektní vystoupení dětiček z mateřské školky.
Vaší spokojeností jsme nastartovaní, aby bylo takovýchto společenských akcí více.
Za obec

Vendula a Marcela

Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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RADVADRÁHA IX.
Rád bych Vám, čtenářům Radvanického
zpravodaje, shrnul 9. ročník Radvadráhy.
Již třetím rokem nám poskytla zázemí školní
tělocvična. Páteční odpoledne a večer jsme
jako vždy strávili stavbou, pomoci přišly děti
z kroužku.
A o co jste přišli, pokud jste nebyli?
Radvadráha – letošní rok jsme zvolili trasu
kratší ale zajímavější – výjezd po lavičkách ze
stolu na žebřiny… Délku dráhy jsme letos
bohužel nezměřili.
Závodní dráha – pro tento ročník děti zvolili dráhu ve tvaru
ryby s křížením. To mnohdy přineslo závodníkům perné chvíle,
neb křižovatka nebyla označená a přednost zprava se
nedodržovala…
Další 3 dráhy – 1. byla dráha s velkým počtem zatáček, její
tvůrci se nechali unést a dali jich tam dost. 2. ve tvaru srdce,
byla povedená dráha především děvčat. A 3. byla zajímavá
dráha ve tvaru květiny.
Letošní účast se bohužel řadila mezi slabší. Navštívilo nás
120 lidí a myslím, že se na tom podepsalo hlavně chřipkové
období. Dorazila však spousta nových tváří, mnozí u nás strávili
i několik hodin. Pro akční tatínky i maminky, byla kromě
večerní jizdy, připravena jízda zručnosti s modelem na dálkové
ovládání.
A jak dopadly večerní rozjezdy pro dospělé? Vyhrál Šroubek,
jako druhý dorazil pan starosta, třetí byla Tereza a čtvrtý Jiří…
Atmosféra při závodech, nejen díky fandícím dětem, byla
báječná.
No a na závěr bych rád poděkoval
spoustě lidem, kteří mi pomohli
s organizací a podporou Radvadráhy.
Shrnu-li to, byla to obec Radvanice, ZŠ
Radvanice a Motoklub Jestřábí jezdci,
děti z kroužku, Réňa a Jiřik.
Za LMK Rapid
Radvanice
Karel Láska
Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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JARNÍ ÚKLID JESTŘEBÍCH HOR

Turistický oddíl mládeže Úpice organizuje

Jarní úklid
Jestřebích hor
28. dubna 2018
Pojďte společně s námi uklidit lesy, louky, palouky, mýtiny
a cesty na celých Jestřebích horách od odpadků (od rozhledny po
rozhlednu). Pytle na odpad budou k dispozici od 10 hodin
u Bílého kolu, na Jestřebí boudě a na Markoušovické rozhledně.
Plné pytle zanechte viditelně u cesty nebo doneste na Jestřebí
boudu, svoz veškerého
odpadu bude zajištěn
v odpoledních hodinách.
Občerstvení je samozřejmě
zajištěno na Jestřebí boudě.
Děkujeme všem, co se
zúčastní a podpoří tak tímto
tuto akci a hlavně díky tomu
pomohou správné věci.
TOM „LOUPEŽNÍCI Z BREND“
Radvanický zpravodaj DUBEN 2018
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MYSLIVECKÝ PLES
Dne 10. února 2018 pořádalo myslivecké sdružení Ráč ve
velkém společenském sále Pensionu a Restaurace Radvanice myslivecký ples. Tato vyhlášená
akce přilákala na 330 hostů, kteří přijeli ze širokého okolí. Samozřejmostí byla na zvěřinu
bohatá tombola a úžasný doprovodný program, kde vystoupily i páry akrobatického rock and
rollu, které k nám pravidelně jezdí na sportovní soustředění. Ples je zvláštní i formou obsluhy.
Kdo z Vás byl v poslední době na plese v Trutnově v Uffu, jistě si povšimnul jedné věci.
U stolů Vás nikdo neobsluhuje, musíte si chodit pro nápoje k baru a teplé jídlo si dát také
nemůžete, jsou připravené pouze chlebíčky a jednohubky. Na našem plese je to jinak. Ikdyž
máme určitě co vylepšovat, snažíme se obsluhovat u stolů a nabízíme zvěřinové a jiné
speciality.
Dík patří všem pořadatelům a všem mým zaměstnancům za výborně zvládnutou práci.
Zvláštní dík potom patří mojí sestře Petře a Tomáši Procházkovi za jejich pomoc. Již nyní
Vám mohu prozradit, že se můžete těšit na příští myslivecký ples 16. února 2019.

za Pension
a Restauraci
Radvanice
Roman

Lindauer
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