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OTÁZKA PRO STAROSTU
Při procházkách krajinou Halasova Kunštátska potkáváme často v lesích a na polních cestách „sportovce“ na čtyřkolkách a
terénních motocyklech. Na zvířata přejetá
na silnicích jsme si zvykli, je to nutná daň za
naši mobilitu. Proč se má ale tento nepřetržitý lov přesouvat i do přírody? Čtyřkolkářům jde jenom o jejich adrenalin. Je takový
volný pohyb přírodou povolen a kontroluje
ho někdo?
Tento problém řeší Lesní zákon č.289/1995
sb.,§20/odst. 1 písm. g, Obecné užívání lesa
a pozemků, podle kterého je zakázán nejen
vjezd do lesa pro uvedená vozidla, ale i jejich
pohyb a stání na lesním pozemku. Může být
vydáno povolení od vlastníka pozemků k vyjímce z tohoto zákona, ale i to podléhá daným
pravidlům. Bohužel jsou mezi námi majitelé
čtyř a dvoukolových vozidel, kteří zákon, nezákon rozšiřují řady bezohledných jedinců
ničících naši krásnou a záviděníhodnou přírodu. Ohrožena tak bývá zvěř i poklidné procházky občanů, nemluvě o možných škodách
na lesním a jiném porostu. Postihovat tuto
nekázeň může jen policie ČR. Je to však více
méně náhoda, pokud k tomu dojde. Zkuste
chytit crossaře v lese pěšky nebo služebním
autem. Je však možné pořídit fotodokumentaci, která s dostatkem průkazních informací
poslouží policii k odhalení a potrestání viníka. Nejkrásnější by bylo, pokud by si sami
narušovatelé zákona uvědomili svoje jednání
a napravili se. Ale to už se pletu do řemesla
pánům Asimovi, Clarkovi a dalším.

RM a ZM KUNŠTÁT
Na základě žádosti Krajského úřadu byla dne
28.6.2011 na úřední desce Městského úřadu
zveřejněna informace, že Krajský úřad obdržel oznámení společnosti RONYTRANS s.r.o.
se sídlem Přívrat 1454/12, Brno, o záměru
provést „Změnu stavby – přístavbu skladu,
RONYTRANS, s.r.o., Rudka“ v k.ú. Rudka u
Kunštátu, okres Blansko.
Dle platné legislativy, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, musí

Z prázdninových akcí na zámku – Divadlo NABOSO: Uvařeno
být takový záměr podroben zjišťovacímu řízení, při kterém se posuzují vlivy na veřejné
zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy,
půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší,
klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný
majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
Příslušným úřadem je v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí. Městský úřad v Kunštátě
pouze zveřejňuje na své úřední desce informaci o předkládaném záměru a o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost. Zastupitelstvo města, Rada města ani Městský úřad
nemá žádné oprávnění o něčem rozhodovat,
pouze se může k předmětné věci písemně vyjádřit, což bylo v zákonné lhůtě provedeno s
negativním stanoviskem, tj. nesouhlasem s
realizací záměru.

došlo k odstranění mnoha poruch, zejména
na přivaděči do vodojemu Újezd. Bylo rovněž
ověřeno, že provozování Vak na území Města
Kunštát není ztrátové. Důvodem pro ukončení spolupráce mezi Městem Kunštát a VF
Elektro s.r.o jsou podmínky smlouvy mezi
MK a SFŽP ČR, coby poskytovatele dotace
na akci „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“, kdy ZM již v roce 2010 přijalo usnesení
o zajištění provozování VaK Městem Kunštát
nejpozději od data dokončení této investiční
akce.

Ze zápisu zasedání ZM Kunštát dne 23. 6.
2011. Usnesení č. 07/18/2011.
ZM Kunštát děkuje dosavadnímu provozovateli vodohospodářské infrastruktury firmě
VF Elektro s.r.o. za jeho přínos při přechodu
provozování VaK Města po vystoupení Města
Kunštát ze Svazku VaK. Během provozování

Pochod se bude konat dne 3. září 2011.
Start a cíl v Sychotíně na Prádle.

POCHOD KRÁLE JIŘÍHO
Sdružení nezávislých kandidátů Vás srdečně
zve na II. ročník obnoveného
POCHODU KRÁLE JIŘÍHO
na tratích 10, 20 a 40 km.

Zápis účastníků proběhne od 7:00 do 10:00
hodin, cíl nejpozději do 18:00 hodin. V cíli
bude připraveno občerstvení a příjemné
posezení s hudbou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Provozování vodovodů a kanalizací
V minulém čísle Kunštátského zpravodaje
jste byli informováni o změně v provozování vodovodů a kanalizací. K zajištění větší
informovanosti občanů z této informace
uvádíme.
Ode dne 1. července 2011 je provozovatelem majetku vodovodů, kanalizací a ČOV
Kunštát ve vlastnictví města Kunštátu a
obce Zbraslavec samo Město Kunštát prostřednictvím odboru vodního hospodářství. Provozovatelem majetku ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací zůstává
stále Vodárenská akciová společnost a.s.,
divize Boskovice.
Vodohospodářský odbor MěÚ Kunštát sídlí v budově sousedící s MěÚ Kunštát č.p.
107 v kanceláři ve II.podlaží nad drogerií.
Poštovní adresa a podatelna je společná s
MěÚ Kunštát, kontaktní údaje jsou :
- Ing. Jiří Boček, vedoucí vodohospodářského odboru, tel. 515 534 313, 725 111 333,
mail bocek@kunstat-mesto.cz
- Pavel Hájek, provozní technik, mobil 725
961 730, mail hajek@kunstat-mesto.cz
- Vladimíra Sedláčková, účetní, tel. 515 534
315, mail sedlackova@kunstat-mesto.cz
- www.kunstat-mesto.cz, část: Vodovody a
kanalizace
» Uhrazení poplatků za TDO
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích byla do 15. 2. 2011.
Včas neuhrazené poplatky nebo jejich část
mohou být zvýšeny až na trojnásobek a lze je
vymáhat exekucí.
Z tohoto důvodu upozorňujeme ty, kteří na
MěÚ Kunštát nedoplatek za odvoz TDO mají,
aby ho uhradili co nejdříve.
Platit je možno hotově na MěÚ nebo na účet
1360747399/0800, spec.symbol 1111.
Upozorňujeme, že 2. splátka za odvoz TDO
na rok 2011 byla splatná do 30. 6. 2011. -šau-

INZERCE

Dosavadní provozovatel firma VF Elektro Brno s.r.o. provedl odečty vodoměrů a
vyfakturování vodného a stočného k datu
30. 6. 2011. Od uvedeného data 1. července
2011 budou zálohové platby a budoucí fakturace probíhat ve prospěch Města Kunštát.
S dotazy se tedy obracejte na pracovníky
vodohospodářského odboru.
Současně si dovolujeme informovat, že
město Kunštát sjednalo s dosavadním provozovatelem firmou VF Elektro Brno s.r.o.
dohodu na převzetí pohledávek, které vzešly z neuhrazených faktur odběratelů po
celé období jejich působení v Kunštátě. Z
toho důvodu doporučujeme všem odběratelům věnovat zvýšenou pozornost placení faktur za provedené služby firmou VF
Elektro Brno s.r.o k datu ukončení provozování, stejně jako neuhrazených faktur za
dřívější období.
-boc-

» KURZY ANGLIČTINY V KUNŠTÁTĚ.
Mgr. Markéta Hrušková otevírá od září 2011
kurzy AJ. Efektivní formou výuky zaměřenou na všechny jazykové dovednosti se naučíte používat jazyk v mluvené i psané podobě
podle stupně vaší pokročilosti. Kvalita výuky je podložena vysokoškolským vzděláním
v oboru, desetiletou praxí a mezinárodní
zkouškou pro výuku AJ CELTA. Více informací na adrese Markéta Hrušková, Palackého
399 Kunštát, telefonicky na čísle 604 92 94 97
nebo e-mailem market.d@seznam.cz. Počet
míst je omezen, rezervujte si proto své místo
co nejdříve.

Oprava
V červencovém zpravodaji bylo zveřejněno
oznámení o ceně vodného a stočného od
1.7.2011. U ceny vodného s DPH je mylně
uvedena částka 32,97 Kč/m3, správně má být
35,97 Kč/m3. Za toto nedopatření se omlouváme.
-taj-

» Ing. Pavel Sedlák - ELPO prodej počítačů,
notebooků a příslušenství, spotřební materiál – inkousty a tonery, opravy výpočetní
techniky, poradenství náměstí Krále Jiřího 31,
Kunštát Tel.: 516 461 186 Mob.: 608 114 801
e-mail: p.sedlak@elpok.cz www.elpok.cz

» Děkujeme Radě města Kunštátu a všem občanům Kunštátu a okolních obcí za podporu
proti výstavbě chemického skladu v Rudce.
Za petiční výbor V. Neudert

XIX. hrnčířský jarmark
Přípravy XIX. hrnčířského jarmarku
jsou v plném proudu. V této souvislosti
se obracíme na zájemce o pořadatelskou
pomoc ve věku od 18-ti let. Hlaste se,
prosím, na MÚ u pana Štěrby nebo v
městské knihovně u p. Banyaové.

INFOCENTRUM
SLUŽBY INFOCENTRA KUNŠTÁT
• Informace o spojích, ubytování, stravování
• Propagační materiály o Kunštátsku
• Ticketportál – prodej vstupenek
• Informace o kulturních a sportovních
akcích
• Prodej pohlednic, map, suvenýrů
• Internet
• Laminování, kopírování, skenování
• Možnost navštívení výstav v prostorách IC
• Výstavní síň Františka Halase a Klementa
Bochořáka – stálá expozice

VÝSTAVA V INFOCENTRU
Vladimír Křepelka
oleje – grafika – plastika
Výstava potrvá od 1. do 30.8. 2011
CESTOVNÍ AGENTURA
Mnoho tipů na dovolenou od renomovaných
CK, výrazné slevy na zájezdy last minute.
Přijďte nás navštívit a vybrat si zájezd do
Vaší oblíbené destinace!
-2-

» Společnost LIMARA Plus, s.r.o. zahajuje od 1. 7. 2011 prodej dřevěných pelet pro
automatické kotle a prodej palivových briket.
Objednávky: e-mail: objednávky@limara.cz,
tel: 775 211 499

» DEUTSCH STUDIO JAZYKOVÁ ŠKOLA
Vlasta Štěpánová. Kurzy němčiny všech pokročilostí, překlady, tlumočení, doučování. Kontakt:
603 945 673, 516 415 759, email: vstepanova@iol.
cz, www.deutschstudio.webnode.cz
» AUTODVŮR opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy - vč.dodání
levných n.d. Klempířské opravy - vč.rovnání i vaření Autolaky, design-vč.kompletní
přípravy Plnění klimatizací-již od 400 Kč.
Dále - svařování plastových částí, zasklívání
autoskel, diagnostika řídících jednotek, přípravy a provádění STK, zajišťujeme servis a
opravy pohonu LPG. Prodej levných náhradních dílů - dodání dle objednání - ještě ten
den nebo do druhého dne, dle potřeby dodání i v sobotu. Pracovní doba flexibilní, dle
potřeb zákazníka. Kalkulace ceny předem,
opravy prováděny v nejnižších cenách a v
nejkratším možném termínu. Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel.: 608 192 829
» Kosmetické služby, prof. make up,
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objednávky na tel.: 605 979 121
» PRONAJMU BYT 3+1 s balkonem v Kunštátě. Info na telefonu 731 735 549
» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
723 307 810

LITERÁRNÍ RUBRIKA

KULTURA

Knihy knihovny kunštátské
Prázdninové literární toulky zavedly mé těchto pestrých zkušeností je utkáno předivo
kroky tentokrát na Lipnici. Vystoupil jsem jeho nesčetných povídek, známých i ztraceve Světlé nad Sázavou jako kdysi Jaroslav Ha- ných. Lidé dnes znají většinou Švejka díky
šek s přítelem malířem Jaroslavem Panuškou. filmové verzi s Rudolfem Hrušínským. Mezi
Za hodinu a půl dosáhl jsem cíle, hostince U povídkami se však skrývají skutečné perly.
české koruny. Dvěma přátelům se tehdy před Takové Obecní volby jsou platné a aktuální
devadesáti lety cesta ovšem řádně protáhla. dodnes. Také často zaznívá námitka, že byl
Panuška vzpomíná: „Museli jsme se občers- „rudý Jaroslav“ v Rusku bolševikem. Dřív to
tvit v každé světelské
bylo ovšem plus, dnes,
restauraci i ve všech
kdy nám vládne prezivenkovských,
neboť
dent zvolený za pomocí
Hašek tvrdil, že cesta
komunistů, je to míje strašně dlouhá a zanus. Hašek byl ale bez
nechává mu na obou
ohledu na ideologie
patách puchýře. Proto
proti lidské hamižnosse vždy odpočívalo při
ti, chtivosti a blbosti
pivě. Před každou hosOBECNĚ, ne jen na té
podou Hašek obřadně
či na oné straně. Jeho
prohlašoval: - Člověk
nemilosrdný, nelítostmíní, hospoda mění. –
ný pohled demaskuje,
Pěší cesta se z běžné
nikdo jej nemůže obvipůldruhé hodiny pronit z naivity. Znal svět a
táhla na dobu šestihoviděl přesně.
dinovou. Tak jsme na
V hostinci U české
Lipnici přišli až před
koruny, kde diktoval
půlnocí.“
Švejka, jsem si dal pivo
Hašek byl ovšem chodec výjimečný. Ostatně, a vepřové výpečky se zelím a knedlíkem. Spoto byla ještě doba, kdy lidé chodili po svých. V kojenost s obojím byla velká. U vedlejšího
jeho korespondenci jsou občas zmínky o dél- stolu seděl pan Hašek a bavil se s hosty. Ano,
ce denního pochodu. Tak například při cestě byl to vnuk Jaroslavův a hostinec mu patří.
z Libáně do Prahy urazil za den 67 kilometrů. Jeho syn, spisovatelův pravnuk Martin HaHašek nečerpal jen ze svérázu pražských lo- šek, si vzal „konkurenční“ hospodu naproti,
kálů a z denního tisku, prochodil už od něja- Na kovárně. Tam jsem už nešel, spěchal jsem
kých čtrnácti let staré dobré Rakousko křížem na nedalekou Pejškovnu. Hrála se tam totiž
krážem, v Rusku byl už jako mladík, stejně divadelní hra z Haškových povídek Handšlág.
tak v Bavorsku. Všude jak poznamenává na To se myslím dá přeložit i jako rána pěstí, ne?
jedné pohlednici jeho přítel Matěj Kuděj „za
příjemné pozornosti policie prakticky každo- HAŠEK Jaroslav: FIALOVÝ HROM, Praha,
denní“. Občas si tedy odpočinul v chládku. Z Československý spisovatel 1961
v.o.

HISTORICKÁ RUBRIKA

pátek 19. srpna 2011
program:
20:00 začínáme
21:00 dívčí popová skupina
SWEET ZONE (Talentmanie)
22:00 Kamil STŘIHAVKA
23:00 velký ohňostroj
23:30 striptýzové vystoupení
24:00 slosování vstupenek o ceny
(hlavní cena Základní kurs paraglidingu)
Celým večerem vás bude provázet
kapela Médium.
Vstupné 160,-Kč.
Sdružení složek Rudka

Město Kunštát a Kruh přátel umění
zve na

Setkání dechových
souborů
21. srpna 2011 v 15.00
na výletišti za KD
Kunštátská dechovka,
Benešovská dvanáctka,
Boskověnka,
Lysická dechovka
Vstupné dobrovolné

MATRIKA
Blahopřání jubilantům

Mariánský sloup
V závěru článku z minulého měsíce se objevil
krátký soubor otázek vážících se k proměnám kunštátského náměstí. Jednou ze změn,
možná nezaznamenatelnou z fotografií na
první pohled, avšak co do podoby náměstí a
jeho dominant jistě podstatnou, je proměna
barokního mariánského sloupu v současnou
sochu stojící na vyvýšeném podstavci. Jak vypadala předchůdkyně dnešní kunštátské Panny Marie a co vlastně obě sochy znázorňují?
O původu mariánského sloupu toho prozatím příliš mnoho neznáme – stále nevíme
s jistotou, odkdy sloup na kunštátském náměstí stál a kdo jej nechal zbudovat. Tuto
otázku snad v budoucnu pomůže zodpovědět
archivní průzkum. Nejstarší v literatuře zachytitelný údaj hovoří o existenci sloupu již v

BENÁTSKÁ NOC

roce 1735, tedy v období vrcholného baroka.
Jan Tenora píše, že toho roku se konala slavnost přenesení ostatků sv. Libora do farního
kostela, při kteréžto příležitosti se četla kázání v českém jazyce „u sochy Neposkvrněného početí Panny Marie“. Obrazový materiál,
který by nám pomohl určit vizuální podobu
sloupu, však pochází až z 19. století. Jde vesměs o nevýrazné fotografie náměstí, zachycující sloup spíše náhodou. Z jejich zvětšenin
je patrné, že na nevelkém zděném soklu stálo
těleso sloupu a na jeho vrcholu byla umístěna kamenná socha. O podobě sloupu je však
přece jen možné učinit si reálnější představu, než dovoluje náhodná fotodokumentace.
Původní mariánská socha z náměstí se totiž
s největší pravděpodobností dochovala na
-3-

Velký ohlas vyvolala zpráva v KZ, že nadále
nemohou být zveřejňována blahopřání bez
předchozího souhlasu jubilanta. Některým
spoluobčanům tato rubrika chybí, jiní zrušení uvítali.
Pokud patříte k těm, kteří na své spoluobčany prostřednictvím Kunštátského zpravodaje
rádi vzpomínali a zároveň sami chcete být v
KZ uváděni, dostavte se, prosím, na matriku
městského úřadu. Zde dáte souhlas ke zveřejnění svého jubilea a my Vám rádi vyhovíme.
Stalo se nám, že až po vydání zpravodaje byli
někteří jubilanti rozhořčeni, že jsme jejich
jména zveřejnili, což jsme vždy vyřešili omluvou. Totéž se týká oznamování narození dětí.
Věřím, že najdeme společně způsob, jak vyhovět všem, kteří měli zprávy matriky v oblibě.
-mat-

faře a v současné době se nachází v ose její
hlavní chodby. Jedná se o přibližně jeden
metr vysokou postavu, vytvořenou z hrubě
opracovaného kamene, která na sobě nese

četné známky povětrnostní eroze. Odborní restaurátoři na ní shledali pozůstatky
polychromování, především zlacení. S jistou dávkou opatrnosti je možné soudit, že
zděný sokl sloupu byl druhotně použit jako
podstavec pod kříž stojící vedle kostela, kde
slouží dodnes. Pokud by se však
podařilo tuto domněnku doložit,
pak jediné, co by dnes zcela scházelo, je samotný kamenný sloup.
Současná socha byla na náměstí
umístěna v r. 1900. Jedná se již o
typovou produkci blanenských
železáren, vybíranou podle nabídkového katalogu, z něhož lze
vyčíst řadu technických podrobností či cenu (547,- tehdy ještě monarchických korun). To podstatné,
co sochy sdělovaly a sdělují, je
však v něčem jiném. Jak původní
barokní statue, tak i její novodobá následovkyně sledují shodný
ikonografický plán. Obě jsou obrazem Panny Marie Immaculaty,
což bychom mohli doslovně přeložit jako „bez poskvrny“, častěji se
však setkáme s různými variantami výrazu Panna Marie Neposkvrněného početí. Mnohdy se soudí,
že Neposkvrněné početí má něco
společného s početím Ježíše Krista „z Ducha svatého“, tedy nad-

přirozenou cestou. Je to však mylná zkratka.
Neposkvrněné početí se totiž vztahuje k příchodu na svět samotné Panny Marie. Jádro
sdělení spočívá v tom, že Marie byla při svém
narození zbavena tíže dědičného
hříchu. Nikoli náhodou slaví katolická církev svátek Neposkvrněného početí 8. prosince, tedy přesně
devět měsíců od svátku Narození
Panny Marie (8. září). Vizuální
ztvárnění této abstraktní teologické myšlenky prezentuje Marii jako
vítězku nad dědičným hříchem –
stojí na zeměkouli, kterou obepíná
had s jablkem. Častým doplňkem
(i v Kunštátě přítomným) pak
bývá srpek měsíce u nohou a také
koruna dvanácti hvězd kolem hlavy. Tyto prvky se opírají o biblický
popis ženy na nebesích, tradičně
ztotožňované s Pannou Marií.
V současné době vznikla iniciativa
na zrestaurování původní barokní sochy. Pokud se podaří dovést
toto dílo do zdárného konce, budeme se snad moci těšit i na její
větší zpřístupnění. Socha by tak
po letech mohla znovu začít žít.
Současně bychom se na vás, milí
čtenáři, rádi obrátili s prosbou o jakékoli další informace týkající se mariánského
sloupu. Víte-li o sloupu další podrobnosti, nebo máte-li k dispozici další obrazový
materiál, byli bychom za obé velmi vděčni.
-jd-

SLOUPEK
Pamětní zápis

(VIII. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti
obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
V obecním rozpočtu se každoročně pamatovalo na nákup hasičské výzbroje. Kromě pravidelných „hasičských bálů“ pořádal sbor i
ochotnická představení. Z roku 1884 pochází
památný spolkový prapor. Největší požár je
zaznamenán 27. listopadu 1921 na kunštátském zámku. Boj s požárem tehdá trval 36
hodin bez přestávky.
Ochotnické divadlo v Kunštátě dosáhlo
opravdového rozkvětu a dramaturgického i
uměleckého vrcholu v době po roce 1918. Tehdy se divadlo stalo záležitostí celého Kunštátu
a jeho okolí. Pozdě večer po skončení představení bylo vidět na kopcích kolem Kunštátu
malá mihotající se světýlka. To se do Touboře,
do Hlubokého, do Rudky i do Rozseče vraceli
návštěvníci divadla, kteří často prošlapovali
vysoké závěje sněhu. Tento neobvyklý zájem
o činnost kunštátských ochotníků probouzel
chuť k další práci a přispěl nemálo k úrovni
kunštátských ochotnických představení, na
niž i po delším časovém odstupu může být
Kunštát hrdý. (…) Když byl v Kunštátě postaven Lidový dům, vytvořila se další skupina
ochotníků. Kunštát žil divadelnicky velmi
rušným životem, který neohrozilo ani otevření biografu.
Názory o výtvarné hodnotě Rolínkových
soch v umělých pískovcových jeskyních u
Rudky se jistěže mohou různit a různí se. Je
také rozdíl mezi jeho ranými, ryze samouckými pokusy, které imponují monumentalitou záměru a mají to, čemu se říká „kouzlo
nechtěného“, kouzlo tzv. naivního umění, a
mezi jeho pozdními díly, která se zřetelně
přechylují k vážnému umění. Sotva započaté
dílo naznačuje nevšední talent. Zůstává tušení hodnot, k nimž narůstaly předpoklady.
A zůstává i tragický osud člověka, jemuž se
umění stalo údělem. Nedbal svých slabých sil,
vždy znovu nabíral dech, byl uměním přímo
uhranut a dokázal za finanční podpory Františka Buriana téměř nemožné.
Stanislav Rolínek nikdy neviděl lva, a přece mu dokázal dát věrnou podobu. Vytesal
ho z kamene hasičskou sekerkou a za ním v
jeskyni, kterou střeží, odpočívá šestnáct blanických rytířů…Šestnáct lidských postav spí
v této umělé jeskyni. Někteří jsou nehotoví,
protože smrt byla přece jenom rychlejší než
dláto, které Rolínek vyměnil za svou původní
sekerku. Na Slavín, s podobami našich velikánů už čas nestačil…
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