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Souhrn usnesení zastupitelstva obce Butoves
20. zasedání zastupitelstva 24. 5. 2022
 Přidělení dotace ve výši 20 000,‐ Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.
 Přidělení dotace ve výši 50 000,‐ Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47. (Na akce:


















sportovní odpoledne, Butovský kros, Putování po okolí, Procházka Českým rájem, podpora
oddílu stolního tenisu).
Přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 100 500,‐ Kč na vytvoření
projektové dokumentace na rekonstrukci Butovanky.
Pořadí firem poptávkového řízení Chodníky 2022: 1. VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339,
2 215 421 Kč, 2. A‐Z stavby RT s.r.o., IČO 09044876, 2 563 606 Kč, 3. Izotrade s.r.o., IČO 28368509,
2 634 741 Kč všechny ceny jsou bez DPH.
Smlouva o dílo s vítězným uchazečem VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339 na projekt Chodníky.
Přijetí dotace na vybudování chodníků z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši
564 000 Kč ‐ smlouva č. 22POVU1‐0095.
Nabídka firmy Lighting Projects Consulting s.r.o. – analýza potenciálu předpokládané výše dotace
na veřejné osvětlení.
Rozpočtové opatření č. 2/2022. Jedná se o 9 225 Kč na straně příjmů i výdajů. Ve výdajích je to
na sbor dobrovolných hasičů.
Rozpočtové opatření č. 3/2022 ve výši 687 500 Kč, které na straně příjmů obsahuje dotace z kraje
a prostředky za prodej traktůrku. Ve výdajích jsou finance na podklady pro dotaci na veřejné
osvětlení a zbytek na budoucí chodník.
Zastupitelstvo obce Butoves schválilo pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo.
Příspěvek na péči o včely ve výši 200 Kč/včelstvo pro včelaře z obce Butoves v celkové výši
29 200 Kč dle podkladů základní organizace včelařů Jičín.
Prodej traktůrku Karlu Formánkovi bytem Butoves čp. 45 za cenu 43 000 Kč.
Oprava silnice podél kolejí – reklamace.
Cenová nabídka firmy Reacom s.r.o. – položení mikrokoberce o tloušťce 2 cm. (Oprava celého
úseku od vlečky až na křižovatku k závoře vychází na cca 600 000 Kč). Odloženo.
Příspěvek pro Linku bezpečí z. s. IČO: 61383198 ve výši 3 000 Kč.
Kontrola z Královéhradeckého kraje na 3 dotace – vše bez pochybení.

Vítání občánků
V neděli dne 12. června 2022 proběhlo v sále
Butovanky slavnostní Vítání občánků.
Přítomné přivítala předsedkyně sociálního
výboru Jitka Švihová, která také představila pana
starostu Boba Švihu.
Při slavnostním úvodu nám přednesli pásmo
básniček Lucinka a Honzík Sirůčkovi. Završením
tohoto momentu bylo krásné houslové sólo

Připravujeme
24. ročník Butovského
krosu
V sobotu 9.7.2022 se opět po roce koná
24. ročníku oblíbeného Butovského krosu
a zároveň 14. ročníku Memoriálu Karla
Formánka.
Prezentace začíná od 14:00 hodin v restauraci
Butovanka, čas dětských kategorií je v 15:00
hodin a čas hlavních kategorií je v 17:00 hodin.
Závod je určen pro všechny věkové kategorie
od 3 let do 75+ jak pro registrované a trénované
běžce běžce tak i pro začínající amatéry
v kategorii „ Běh pro všechny“. Součástí závodu

v podání Lucinky. Jejich prezentace vnesla do sálu
příjemnou atmosféru a rozzářila toto slavnostní
dopoledne.
Pan starosta ve svém projevu popřál mimo jiné
všem dětem i rodičům mnoho trpělivosti, lásky,
osobní pohody a vzájemného porozumění. Dále
ubezpečil, že společně se zastupitelstvem sdílí
odpovědnost za budoucnost dětí. Odpovědnost,
spočívající ve vytváření dobrých podmínek
pro klidný a spokojený život v naší obci.

Úvodní slovo starosty
Po tomto krátkém projevu byli do společenství
občanů naší obce slavnostně přivítáni Adrianka
Kolářová, Jakoubek Ornst a Sárinka Koudelková
v doprovodu svých rodičů.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy a obdrželi
pro miminko malou pozornost ve formě dárkového
poukazu do hračkářství. Každé mamince byla
předána kytička.
Po obřadu se rodiny měly možnost
vyfotografovat.
Za připravené občerstvení po uvítání děkujeme
Lence Vítkové a Frankovi.
Dále děkujeme za zapůjčení kolébky rodině
Círových.
Obřad proběhl ve slavnostním duchu a byl
krásným pohlazením po duši.
Jitka Švihová

je kategorie „Železná žena“ pro závodnice
na mužské trati 8 600 m.
Závod se běží různorodým terénem Butovsko –
tuřských lesů, luk a polí.
V prostoru startu a cíle závodu bude dětský
koutek, kýta na grilu, bohaté občerstvení
v restauraci Butovanka a po vyhlášení výsledků
hudební zábava s kapelou HOGO‐FOGO.
Loňského ročníku se zúčastnilo 164 běžců
všech kategorií. Proto přijďte podpořit malé
a velké závodníky, sami si zaběhat a strávit
příjemné odpoledne až do večerních hodin.
P ro p o z i c e n a w w w. b u t o v e s . c z ,
www.běhej.com,
Všechny Vás zve organizační tým TJ Butoves
a obec Butoves
Karel Formánek
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Vážení spoluobčané,
život v obci se po dvou letech konečně vrací
do normálního stavu. Klub seniorů se pravidelně
schází, spolky v obci a obec pořádá své akce
pro občany. Konečně chodíme bez respirátorů.
Projektová dokumentace na rekonstrukci
Butovanky se dokončuje, již máme souhlasné
vyjádření hygieny. Podařilo se nám získat
na projekt dotaci ve výši 100 500 Kč
z Královéhradeckého kraje. Dále jsme dostali
dotaci na výstavbu chodníku ve výši 564 000 Kč,

Ohlédnutí
Okrsková soutěž SDH
na Tuři
Po okrskové schůzi SDH jsme usoudili, že by
bylo potřeba ukázat, že hasiči v Butovsi jsou
stále v dobré formě, a kde jinde bude vhodná
příležitost, než na okrskové soutěži. Stejně
jako v mnoha případech okolních hasičských
sborů i u nás máme generační problém.
Sestavit sedmičlenné družstvo pro hasičskou
soutěž je téměř nadlidský výkon, ale nám se to
podařilo. Po dlouhém hledání a přemlouvání
jsme dokonce absolvovali dvě nedělní
tréninkové dávky, kde se někteří teprve
seznámili s hasičskou technikou i s ostatními
členy týmu. Konečná nominace sedmi
statečných na soutěž dopadla následovně:
B. Zach, O. Dobrocký, J. Kodym, M. Havelka,
B. Šviha, R. Kuncl, J. Kolář.
V sobotu 21. května jsme se sešli v 8 hodin
u hasičské zbrojnice, kde proběhlo naložení
hasičské techniky a mohlo se vyrazit směr Tuř.
Na místě na nás čekalo možná trochu smutné
zjištění, že na soutěž dorazila pouze tři
družstva mužů a dvě žen. Bohužel se naplnily
smutné předpovědi o problémech sestavit
hasičské družstvo pro soutěž.
Nejprve byly na řadě štafety. První štafeta
nastoupila ve složení: M. Havelka, J. Kodym,
J . Ko l á ř, R . Ku n c l , d r u h á v e s l o že n í :
O. Dobrocký, J. Kolář, B. Šviha, B. Zach. Obě
štafety si vedly výborně a položily základ
kvalitnímu výsledku.
Poté následovaly požární útoky, které se nám

také z Královéhradeckého kraje. Na tuto akci je již
vybrán zhotovitel stavby Vít Horčička s.r.o.
a na podzim se začne stavět nový chodník. Zatím
máme prostředky na část chodníku pod drahou.
Jestli se bude letos stavět i nad drahou, se dozvíme
až po vyhodnocení naší žádosti o dotaci
z dopravního fondu.
Pokročilo se i se stavbou garáží u bytovky, již
je hotová základová deska a kompletní zdivo.
Obec jako každý rok podpořila finančním
příspěvkem Klub seniorů, TJ Butoves a místní
včelaře.
Velikou radost mi udělalo obnovení činnosti našich

dobrovolných hasičů, kteří se zúčastnili okrskové
soutěže v Tuři, kde získali skvělé druhé místo. Začali
se více scházet a rozvíjí svou činnost, což můžete
vidět i v dnešním zpravodaji.
Moc jim děkuji za vyčištění požární nádrže, která
přes léto slouží všem občanům ke koupání
a především za to, že se o ni pravidelně starají.
Závěrem bych Vám všem rád popřál klidnou
dovolenou, příjemně strávené léto a dětem skvělé
prázdniny plné sluníčka a koupání.

oba vydařily vždy téměř ve shodném čase a to
31 vteřin. V závěrečném výsledku z toho
vyplynulo po zásluze výborné druhé místo
za družstvem z Robous a třetí skončilo
družstvo Úlibic.
Během pár dní se dala dohromady skvělá
parta ,,kluků“, která se dohodla, že by byla
škoda zůstat jen u jednoho závodu. Všem velké
díky za pěknou reprezentaci naší obce a těším
se na další společné aktivity.
Milan Havelka

Připravované akce

Bob Šviha
starosta obce

9. 7.
20. 8.
3. 9.
10. 9.
16. 9.
24. 9.
září
8. 10.

Butovský kros
Čaje
Opékání selete
Čaje
Opékání špekáčků
Čaje
Putování po okolí
Čaje

TJ Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
TJ Butoves
Klub seniorů

SDH Butoves 2022
Rok 2022 nezačal nejen pro hasičský sbor
v Butovsi, ale pro všechny spolky a organizace
díky covidové situaci vůbec dobře. Zákaz
shlukování více osob zapříčinil zrušení
společného plesu a naší členské výroční schůze.
Až s jarním počasím se začalo blýskat na lepší
časy. Covid ustoupil a my se mohli zúčastnit
1. dubna okrskové schůze v Úlibicích, na kterou
dorazili všichni zástupci jednotlivých sborů
našeho okrsku. V příjemném prostředí úlibické
čajovny se v klidném a přátelském duchu vedl
dialog hasičské problematiky a stanovily se lány
na rok 2022. Důležitou informací byl termín
a místo konání okrskové soutěže. Pořádající SDH
Jičín se dohodl na přesunutí soutěže do Tuře
a termín byl stanoven na 21. května. Všichni
zástupci přislíbili, že se pokusí na soutěž
dostavit, i když v mnoha případech je sestavení
družstva velmi složité.
Milan Havelka

Čarodějnické čaje
5. akce Klubu seniorů Butoves
29. dubna 2022
Pátá akce našeho klubu byla třetí v měsíci
dubnu, kterému se pro jeho stále se měnící
počasí právem říká aprílový. K naší radosti však
tento den bylo slunečno a teploměr atakoval
d va c í t ku . H ez ké p o č a s í a to, že j s m e
si připomněli starodávný zvyk pálení čarodějnic,
dávaly naději dobré účasti této zábavy.
Po zahajovací znělce jsem u stolů, které byly
opět krásně v yzdobeny, mohl přivítat
42 přítomných. Kromě stálých účastníků také tři
nové manželské páry. Měli jsme přislíbeno, že se
během zábavy, při svém přeletu, zastaví
čarodějnice. Už první tóny našeho hudebníka
Standy přivítaly na parketu první tanečníky,
další taneční série zaplnily parket a rozproudily
dobrou zábavu. Když dozněly poslední tóny
hymny klubu v 15 hodin, připomněl jsem
starodávný zvyk, připadající na poslední
dubnový den:
Když se řekne čarodějnice, každý si hned
vybaví dávný zvyk pálení čarodějnic. Málokdo už
ale ví, že tento dnes lidový zvyk, je původem
pohanským svátkem. Tu noc se čarodějnice
slétaly ke shromáždění, kterému velel sám
ďábel, aby jim zadal nové úkoly, jak škodit
prostým lidem. Čarodějnice totiž při svém
přeletu očarovaly prosté vesničany, kteří pak
chodili po polích a plundrovali vše, co dříve
pečlivě zaseli. Proto se v ten den zapalovaly
ohně, které čarodějnice upálily, aby jim
p ře ka z i l y z l é ú mys l y. Te nto o c h ra n ný
a náboženský zvyk je dnes nahrazen funkcí
společenskou a zábavnou.
Naše čarodějnické čaje zábavnou funkci
tohoto zvyku potvrdily. Dvě čarodějnice (Libuše
Křížová a Františka Louthanová) rejdily na sále

a 6 nečlenů. Autobusová doprava byla
objednána již tradičně u firmy Zikmund.
Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli směrem na Turnov,
Liberec. Asi po půlhodinové cestě nás členka
výboru klubu Jitka Cermanová seznámila
s historií Jizerských hor a míst, kam směřoval náš
výlet.

na svých košťatech a dokonce i někoho povozily.
Zábava probíhala ve výborné náladě do 18
h o d i n . R á d i byc h o m p o d ě kova l i vš e m
přítomným za výbornou atmosféru,
hudebníkovi za krásné melodie a vedení
Butovanky za pěknou výzdobu stolů.
Zdeněk Jiránek

Brigáda Na Jezeře
Poslední dubnové odpoledne byla před
budovou hasičské zbrojnice zahájena brigáda
na přípravu k pálení čarodějnic. Vše potřebné,
hlavně krásná čarodějnice od autora Radka
Nyče, bylo naloženo a mohlo se vyrazit.
Na Jezeře připravily děti ohniště a uklidily
popadané větve, dospělí měli za úkol rozřezat
poškozené stromy, drobné úpravy srubu,
vypálení trávy u hromady, umístit čarodějnici
na hranici a připravit občerstvení. Vše proběhlo
na jedničku a všichni zaslouží velké poděkování
za odvedenou práci.
Milan Havelka

Čarodějnice
Na Jezeře
Poslední dubnový den patří neodmyslitelně
k pálení čarodějnic a jinak tomu nebylo ani letos
u nás v Butovsi. Jako vždy se o vše na výbornou
postarali místní hasiči, kteří již v odpoledních
hodinách začali s přípravami Na Jezeře.
V podvečer se začali scházet první návštěvníci
a nakonec nás vysoká účast mile překvapila
a hlavně potěšila. Atmosféra v břízkách opět
nezklamala a lidé se skvěle bavili a za doprovodu
kytary si také zazpívali. Spálení velké hromady
i s čarodějnicí bylo bezproblémové a nenastaly
žádné komplikace. Všem, kteří se na akci
podíleli, bych moc rád poděkoval a za rok opět
Na Jezeře na shledanou.
Milan Havelka

Čarodějnice
Už jste někdy ochutnali pravé čarodějnické
jídlo? Některé děti ano. Čarodějnice, která
Na Jezera nepřiletěla na koštěti, ale přijela
na kole, uvařila nudle, jaké neměl odvahu
o c h u t n a t k a ž d ý. A l e n a š l i s e j e d l í c i .
Nejodvážnější byly ty nejmenší děti. Z velkého
hrnce si odebíraly dobrotu, která mnohem lépe
chutnala, než vypadala. Že nevíte, o čem je řeč?
Tak to jste nebyli Na Jezerech, když se tu pálily
čarodějnice. Kdo tu byl, nestačil se divit, jaká
jídla a jaké nápoje se tu podávaly. Jejich názvy
mohly odrazovat (houbový špekáček, hadí krev,
voda z jezera...) – ale chutnaly báječně. Skvělá
byla ale především atmosféra toho dne. Dobře
jsme se bavili, zpívali a odcházeli všichni
pomalovaní obličejovými barvami.
Poděkování za úspěšnou akci pálení
čarodějnic si zaslouží bezpochyby naši
dobrovolní hasiči, ale také všechny děti
i dospělí, kteří si našli čas a přišli se Na Jezera
společně pobavit. Přestože máme u bytovky
krásné ohniště a vybudované zázemí pro
společenské a sportovní akce, za což moc a moc
děkujeme, ohniště a srub v lese je stále
atraktivním místem pro konání této tradiční
akce. Někteří obyvatelé obce toto místo
Na Jezerech teprve objevili a byli nadšení. Velice
si vážíme práce všech, kteří společnými silami
nejen budují nové, ale také se neúnavně starají
o zachování tradic a dále je rozvíjejí.
Iveta Nyčová

Májové čaje
5. akce Klubu seniorů Butoves
6. května 2022
Hned týden po zábavě se úžasným rejem
čarodějnic jsme se sešli na májových čajích,
abychom společně přivítali nejkrásnější měsíc
v roce. Jeho neodmyslitelným zvykem je stavění
májek, a proto mu právem říkáme máj. Májka
je symbolem štěstí a hlavně lásky. Vždyť to ve své
básni prvním veršem dokazuje i Karel Hynek
Mácha: „Večerní máj, byl lásky čas – hrdliččin
zval ku lásce hlas“.
Na májové zábavě se hodilo odcitovat také
několik veršů od Karla Jaromíra Erbena:
„Na rozloučenou, mé potěšení, postavím
pod okno máj. Aby věděli falešný lidi, že jsem já
chodíval k vám.“ Poslední dva verše jsem
si dovolil poopravit: “Aby věděli všichni mí
přátelé, že sem k Vám chodívám rád!“
Zdeněk Jiránek

Zájezd Hejnice –
Lázně Libverda
8. akce Klubu seniorů Butoves
26. května 2022
Na dubnové zábavě Libor Vobrátil seznámil
přítomné s programem plánovaného výletu
do Lázní Libverda. Přihlásilo se 28 členů klubu

jako Dětský den, dnes Mezinárodní den dětí.
Je to den, který má všemi možnými prostředky
udělat dětem radost.
A protože my senioři se vracíme do dětských
let, nasadili jsme si klobouky, zapomněli
na všední starosti a trampoty a rozhodli jsme
se v Butovance veselit. Ozdoba hlavy nám vůbec
nepřekážela ani při tanci, ani při pravidelném
cvičení po hymně klubu. Příjemným zpestřením
zábavy bylo vystoupení tří tanečních párů, které
nám za potlesku přítomných předvedly ukázku
country tance.
Zdeněk Jiránek

Čištění nádrže

V 10 hodin jsme zastavili na parkovišti
nedaleko lázeňského parku. Nejprve jsme
se vyfografovali u dvou nádherných bílých soch
zubících se lvů a potom jsme se vydali
na individuální prohlídku lázeňského areálu.
Prošli jsme se lázeňskou kolonádou a ochutnali
kyselku lázeňského léčivého pramene.
Při návratu parkem k autobusu jsme obdivovali
nádherné barvy rozkvetlých keřů.
Ve 12 hodin jsme odjeli do nedalekých Hejnic,
kde jsme si nejprve prohlédli baziliku Navštívení
Panny Marie, kde se nachází podzemní trojdílná
rodinná hrobka galských pánů, dále bývalý
františkánský klášter, památkově chráněnou
stavbu Boží muka a silniční most u kostela.
Po krátkém občerstvení kávou v kiosku, jsme
pokračovali v další cestě. Cílem byla horská
chata Smědava v nadmořské výšce 874 m.
Po chutném obědě, který si všichni moc
pochvalovali, jsme se vydali jednotlivě
na prohlídku okolí a „kochali“ se krásami
Jizerských hor.
Do svých domovů jsme se vrátili unavení,
ale spokojeni s vydařeným výletem.
Zdeněk Jiránek

Každý rok se na léto promění hasičská nádrž
v pěkné koupaliště, které je celé léto chemicky
udržováno a slouží všem občanům k osvěžení
po dobu již zmíněnou.
Ale než se tak vždy stane, musí se nádrž
vypustit, vyčistit a to je každoročně úkol
pro místní hasiče a jejich pomocníky. Letos
se tak uskutečnila brigáda v sobotu 11. června
v odpoledních hodinách. Účast byla vynikající,
a tak bylo hotovo vše v rekordním čase pod tři
hodiny. Po těžké dřině přišlo vhod malé
občerstvení a posezení u nádrže, která se začala
hned napouštět. Za ochotu a pomoc udělat něco
pro ostatní občany velmi moc děkuji a přeji všem
krásné koupání.
Milan Havelka

Kloboukové čaje
9. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 3. června 2022 14 hodin
Červen, měsíc, který začíná svátkem dětí.
Podíváme‐li se do historie tohoto svátku,
dozvíme se, že poprvé se slavil druhou
červnovou neděli roku 1857, kdy reverend
Charles Leonard v městečku Massachusetts
sloužil za děti mši. Oslavu toho dne, která
se konala každý rok, nejprve pojmenoval Den
růže, později Den květin a nakonec se tento den
ustálil jako Den dětí.
U nás se po druhé světové válce slavil 1. červen

Květinové čaje
10. akce Klubu seniorů Butoves
17. června 2022
Zatímco se dámy z tanečního kroužku
z Lomnice n/P v šatně připravovaly
na vystoupení, květinami vyzdobený sál
Butovanky se postupně zaplňoval. Ve 14 hodin,
po zahajovací znělce, jsem mohl přivítat 47
účastníků 10. akce klubu seniorů. Tyto
odpolední čaje jsem nazval květinové a to proto,
že každý má jistě květiny rád. Vždyť květina je
symbolem krásy a lásky a jako dárek udělá
radost každému.
Radost nám udělala děvčata jako květ, která
pozvala aktivistka klubu Věnka Burešová,
aby nám svým vystoupením oživila vzpomínku
na tanec Česká beseda.
Na vytvoření tance Česká beseda se podílela
generace šedesátých let devatenáctého století.
U zrodu stál básník Jan Neruda a hudební
skladatel Bedřich Smetana. Poprvé byla tančena
roku 1841 v pražských Svatováclavských lázních.
Po pražském, úspěšném uvedení, byly České
besedy konány v Čechách, na Moravě
i na Slovensku. Česká beseda má čtyři části.

Každá z nich se sestává z několika úryvků
národních písní a tanců a trvá přibližně dvacet
minut.
S vedoucí souboru jsme dohodli, že vystoupení
bude mít dvě části. Za rázného pochodu
a potlesku přítomných na sál nastoupilo pět
párů tanečnic. Jakmile zaujaly svá místa, začalo
vystoupení, které s velkým zájmem sledovali
všichni přítomní, někteří si s tanečnicemi
i zazpívali úryvky známých národních písní.
Po ukončení první části a krátkém občerstvení
se tanečnice vrátily na parket k pokračování
závěrečné části besedy.
Všichni přítomní ocenili tanečnice za jejich
krásné představení bouřlivým potleskem.
Věříme, že i jim se u nás líbilo a na podzim
přijedou s novým programem.
Zdeněk Jiránek

Dětský den v Butovsi
19. 6. 2022
Potkali jste v Butovsi havajské tanečnice,
Mimoně, muchomůrku, Rumcajse s Mankou,
Makovou panenku, Sněhurku nebo jiné dospělé
kamarády v kostýmech? Tak to jste se určitě
přišli pobavit na Dětský den, který se konal
v neděli odpoledne 19. června. Celkem 26 dětí
se svými rodiči a prarodiči putovalo od jednoho
stanoviště ke druhému po trati, kterou obvykle
děti běhají při Butovském krosu. Start i cíl byl
ve stínu lípy u Butovanky, ale po cestě si všichni
užili slunce víc než dost. Po trati bylo umístěno
jedenáct stanovišť, na kterých účastníci
dokazovali své vědomostní i sportovní
schopnosti a dovednosti. Sportovalo se na hřišti
u b y t o v k y, za B u t o v a n ko u s e s t ř í l e l o
ze vzduchovky, úkoly se plnily i v lese za areálem
Butasu.
Malými odměnami byly bonbóny za každý
splněný úkol, dovádění na skákacím hradu
(děkujeme Petrovi za zapůjčení), špekáček
a balíček dobrot v cíli, velkou odměnou pak
úsměv na tvářích všech, kteří si to přišli užít.
Máme radost, že jste přišli, děkujeme a těšíme
se na další společné setkání.
Poděkování patří organizátorům (a že jich bylo
– každým rokem snad víc a víc), skvělé obsluze
Butovanky a obci Butoves, která tyto akce
podporuje.
Iveta Nyčová

