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CO a KDO je MAS? 

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu = LAG 
(Local action group): 

 tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem včetně neziskového 

 realizuje svůj programový dokument SPL 
(Strategický plán Leader) 2009 – 2013, 
strategie musí být realizována na území ČR, 
mimo území hl. města (-Praha) 

 má území působnosti 10 000 – 100 000 
obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli – 
územní vymezení působnosti MAS ČR se mezi 
jednotlivými MAS nesmí překrývat, tzn. že 
jedna obec smí být v územní působnosti jen 
jedné místní akční skupiny, která je schválena 
k podpoře 

 členové MAS ČR musí prokazatelně na svém 
území místně působit a musí mít na území 
MAS ČR trvalé bydliště, sídlo, provozovnu 

 rozhodovací orgány musí být tvořeny 
minimálně z 50% zástupci soukromé sféry a 
maximálně z 50% zástupci veřejné sféry 

V České republice je 134 MAS ze 151 existujících, jež 
mohou realizovat svoji rozvojovou strategii SPL a 
čerpat podporu z Programu rozvoje venkova v rámci 
IV. Osy LEADER. 
 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je 
neziskovou organizací, která sdružuje města a obce 
v povodí řeky Malše s podnikatelskými subjekty 
působícími v tomto regionu. Byla založena 13. 
prosince 2005 s cílem pomoci v rozvoji aktivit 
obyvatel, obcí, neziskových organizací a 
podnikatelských subjektů na svém území. Členskou 
základnu tvoří 14 členů. 

Území MAS Pomalší tvoří katastrální území obcí 
sdružených ve Svazku měst a obcí Pomalší a Poluška 
a obce Dolní Třebonín. Převážná část území MAS 
leží v povodí řeky Malše. Celkový počet obcí, na 
jejichž území je realizováno plnění SPL, je 27 na 
území o rozloze 333,86 km² s 23 195 obyvateli. 

Členství v MAS je otevřené sdružení lidí se 
společným zájmem o rozvoj území, ve kterém žijí. 
Členem může být jak fyzická, tak právnická osoba, 
sdružení, neziskové organizace. 
 

  

 

Předmětem a cílem činnosti MAS Pomalší je 
v rámci přijaté strategie rozvoje podporovat 
projekty z následujících oblastí: 

a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti 
b) spoluúčast na projektech evropské 
spolupráce 
c) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany 
životního prostředí 
d) meziregionální nebo mezinárodní 
spolupráce na výše uvedené téma 
e) podpora malého a středního podnikání, 
vzniku a provozu regionálních podnikatelských 
sítí 
f) péče o rozvoj cestovního ruchu 

 
Tato činnost je v souladu s Pravidly pro získávání 

prostředků ze státního rozpočtu České republiky a 
z rozvojových fondů Evropské unie a řídí se těmito 
kroky: 

1. vypisování výzev pro předkládání projektů 
2. hodnocení předložených projektů dle předem 

schválených a zveřejněných kritérií, která jsou 
v souladu se základními přijatými principy 
strategického rozvoje mikroregionu 

3. výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel 
programu LEADER, podobných  iniciativ a 
dotačních programů 

4. vyhledávání možných finančních zdrojů pro 
financování rozvojových projektů v oblasti 
působení Pomalší o.p.s. 

5. evidence a monitorování realizace projektů 
6. zřízení a provoz organizační struktury, která 

bude schopna plnit výše uvedené činnosti. 
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O rozvoji regionů by měli rozhodovat ti, 

kteří tam žijí 

(TZ, Praha 26. 3. 2012) 

O rozvoji venkova po roce 2014 by podle Národní 
sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS) měly 
rozhodovat především subjekty, které ve 
venkovském prostoru působí. Účinným nástrojem 
by se proto mohla stát metoda LEADER založená na 
spolupráci místních partnerství občanů, veřejné 
správy, neziskových organizací a podnikatelů, která 
se v Evropské unii používá už od roku 1991. Mohla 
by najít široké uplatnění ve všech operačních 
programech, které budou na venkově realizovat své 
cíle. 

NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický 
poziční dokument pro přípravu politik rozvoje 
venkova v rámci programovacího období 2014–
2020 s názvem „Národní strategický plán LEADER 
2014+“. Tento materiál přijaly i další organizace, 
zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se 
také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších 
orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a 
Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

Své představy o využití a způsobu čerpání 
evropských fondů pro venkov představili zástupci 
NS MAS ČR v pondělí 26. 3. 2012 v Evropském domě 
v Praze „Vítám aktivní zapojení a spolupráci 
nevládního sektoru při přípravě nástrojů pro rozvoj 
venkova a implementace politik EU po roce 2014,“ 
říká vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan 
Michal, který celou akci zahájil. „Evropská komise 
podle našeho názoru ve svých legislativních návrzích 
připravila dobré podmínky pro zapojení místních 
obyvatel a subjektů do spoluvytváření budoucnosti 
regionu, kde žijí a působí. Tzv. komunitně vedený 
místní rozvoj je velkou příležitostí pro rozvoj našeho 
venkova. Pokud tato metoda bude využita ve všech 
operačních programech, bude to pro Českou 
republiku velký přínos,“dodává Jan Florian, 
místopředseda NS MAS ČR, který má problematiku 
v rámci NS MAS ČR na starosti. 

Podle zástupců NS MAS je metoda Leader 
výhodná především s ohledem na rozhodování o 
využití evropských dotací na nejnižší úrovni, tedy 
přímo v regionu. O tom, který projekt bude 
realizován, rozhodují lidé, kteří znají místní 
podmínky. Pracovníci MAS jsou v přímém kontaktu 
se žadateli a poskytují jim poradenství od fáze 
přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci. 

NS MAS vydala dodatek k Národnímu 
strategickému plánu LEADER 2014+, jakousi 
„kuchařku“, určenou především pracovníkům 
řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším 
pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího 
víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří 
mohou uvedená technická doporučení zohlednit při 
formování operačních programů. Záměrem NS MAS 
není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze 
stávajících centrálně řízených struktur na venkovská 
partnerství, ale nabídnout službu existujících 
místních akčních skupin, které disponují vysokou 
znalostí místních podmínek a problémů, mají 
personální i organizační kapacity, a mohou tak 
centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a 
být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů. 

Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které 
pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde 
dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova 
ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje 
cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR. 

NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí 
LEADER v České republice. Sdružuje 134 ze 151 
existujících MAS v ČR. 

 

 Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR 
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Stručné informace o výzvách, žadatelích a projektech 
 

V období 2009 – 2011 byly prostřednictvím MAS Pomalší předloženy projekty v částce téměř 50 milionů 
Kč. Projekty z 1. – 3. výzvy jsou již zrealizovány, proplaceny a nachází se ve fázi udržitelnosti. Nyní u nich 
může následovat po dobu pěti let kontrola ex post – jedna taková na našem území již úspěšně proběhla. 
Projekty ze 4. a 5. výzvy jsou v realizaci nebo byly ukončeny, ale zatím nebyly proplaceny. Žádosti z 6. výzvy 
budou v současné době zaregistrovány na RO SIF.  

Za velký úspěch považujeme fakt, že se nám daří plnit náš strategický plán a vybrané monitorovací 
indikátory a že našim žadatelům nebyly při žádostech o proplacení a následných kontrolách uděleny žádné 
sankce. Svědčí to – alespoň doufáme, o dobré spolupráci žadatelů s kanceláří MAS, o dobré práci kanceláře 
a správné administraci projektů. Věříme, že se nám v tomto směru bude dařit i nadále. 

 
Výzva Počet přijatých projektů Počet vybraných projektů 

1. 10 10 
2. 10 8 
3. 9 8 
4. 6 6 
5. 7 4 
6. 11 11 

 
 

 
 

 
 
                       Centrum seniorů Plav                                     Nemovitá kulturní památka „Kantůrkovec“ Velešín 

       
 

68% 
10% 

9% 
11% 2% 

Typy žadatelů 

obce 

fyzická osoba 

právnická osoba 

občanské sdružení 

církevní organizace 
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Přehled projektů doposud podaných / realizovaných přes MAS Pomalší 
 
 

1. výzva Název projektu Výše dotace 
Kč 

Obec Soběnov Rekonstrukce víceúčelové budovy v obci Soběnov 363.110 

Jezdecký klub Vladykův 
dvůr 

Jezdecký klub Vladykův Dvůr - klubovna 511.677 

Obec Zubčice  Výměna oken v prostorách víceúčelové obecní budovy  194.052 

Město Kaplice  Revitalizace hřiště na víceúčelové sportoviště pro streetball a 
skateboard 

987.463 

Obec Ŕímov Výměna oken a oprava fasády ZŠ Římov 1.330.020 

Obec Nedabyle Obnova víceúčelového hřiště Základní školy Nedabyle 1.476.634 

Město Velešín Technické zhodnocení a modernizace hasičské zbrojnice 312.416 

Obec Plav  Centrum seniorů Plav 1.011.554 

Společnost přátel města 
Velešína,o.s. 

Kantůrkovec - obnova oken a fasády 354.460 

 
 

2. výzva   

Obec Roudné Provedení parkových úprav na návsi obce Roudné a oprava 
autobusových zastávek  

468.913 

Obec Vidov Úprava veřejného prostranství v obci Vidov  515.160 

Obec Nová Ves  Revitalizace vzhledu veřejných prostranství obce Nová Ves  634.770 

Obec Mokrý Lom Bezdrátový místní informační systém pro obec Mokrý Lom  212.148 

Obec Zubčice Oprava místní komunikace Zubčice 464.996 

Hrady na Malši HRAD POŘEŠÍN – konzervace zříceniny – 2. etapa, objekty G. a H. 456.573 

Město Velešín Rehabilitace sakrálních staveb města Velešína  418.770 

Obec Heřmaň Revitalizace pomníku padlým a božích muk v Heřmani  214.155 

 
 

3. výzva   

ZD Netřebice Modernizace čističky máku  546.250 

Obec Zubčice  Výměna oken a dveří v ZŠ  241.049 

Obec Soběnov Stavební úpravy č.p. 28 a 53 v obci Soběnov  1.256.580 

ČRS, Jihoč. územní svaz Č. 
Budějovice  

Inovace materiálněI technického vybavení školícího zařízení pro 
zajištění spolkové činnosti  

430.020 

Obev Plav Centrum seniorů Plav – závěrečná etapa  1.192.500 

Obec Doudleby Doudleby – dětské hřiště 252.549 

Obec Mirkovice Modernizace vytápění objektu OÚ Mirkovice  332.946 

Obec Nová Ves Dostavba tenisového kurtu v Nové Vsi u Č. Budějovic 237.384 

 
 

4. výzva   

Obec Netřebice Rekonstrukce a přeložka kanalizačního sběrače v obci Netřebice 406.211 

Obec Vidov Obec Vidov – zpracování územně plánovací dokumentace 236.250 

Obec Mirkovice Místní komunikace v Mirkovicích 739.620 

Město Velešín Skřidla – vodovod 1.554.120 

Obec Římov Oprava místních komunikací v Římově 1.136.299 
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5. výzva   

ČRS, Jihoč. územní svaz Č. 
Budějovice 

Školicí středisko Květoňov – Mostky – vytápění objektu 449.044 

Městys Besednice Půdní vestavba ZŠ Besednice – odborná učebna informatiky 1.325.137 

Obec Doubravice Zázemí pro činnost dětí a mládeže v obci Doubravice 457.245 

Hrady na Malši, o.s. Expozice středověkého stavitelství- hrad Pořešín, návrh nového 
oplocení 

1.214.874 

 
6. výzva   

Václav Lattner Strojní zařízení a vybavení pro zemědělskou výrobu 224.221 

Přírodní park Soběnovská 
vrchovina s.r.o. 

Zimoviště masného skotu 299.929 

Farma Besednice s.r.o. Zimoviště ovcí Besednice 299.566 

Jaroslav Pojsl Pořízení manipulační techniky pro skot 66.571 

Farma Dobrkov s.r.o. Stavební úpravy vazné stáje na zimoviště masného skotu 299.400 

František Ondřich Modernizace farmy 297.000 

František Figura Pořízení skladovací montované haly 102.500 

ZD Netřebice Rekonstrukce třídičky brambor 246.847 

Město Velešín Oprava a revitalizace kašny a okolí bývalého kostela Sv. Filipa a 
Jakuba 

577.620 

0bec Střítež Rekonstrukce chodníku pro pěší podél sil. I/3 Kaplice Nádraží 449.100 

Město Kaplice Rekonstrukce ulice Horská, Kaplice 842.004 

 
 
 

Projekty spolupráce 
 

„Kovářství včera a dnes“ – realizace společně s koordinační MAS Sdružení Růže a partnerskou MAS 

LEADER Loucko, o.s. 

Projekt využívá tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře cestovního ruchu. Propagací 
řemesla a vzděláváním kovářů podporuje také jejich konkurenceschopnost. Výstupem projektu bude 
rozšířené muzeum řemesel a nová expozice kovářství, zrekonstruovaná středověká kovárna, naučná stezka 
historií i současností kovářského řemesla, 3 kurzy pro kováře a odbornou veřejnost, 3 exkurze, 3 
propagační materiály – průvodce, 10 infotabulí v místech realizace a 10 akcí pro širokou veřejnost 
v prostoru kováren. 

Aktivitami projektu bez nároku na dotaci je zajištění programu pro min. 4 exkurze pro školní mládež a 
nabídka stáží pro mladé kováře ve třech kovárnách.  

Impulzem pro přípravu projektu bylo dlouholeté přátelství kovářů z území MAS Sdružení Růže a Leader 

Loucko, kteří se pravidelně setkávají v rámci přehlídek kovářských řemesel, v obcích na území MAS a mají 

již svoji tradici. Z jejich iniciativy došlo k vzájemné návštěvě členů obou MAS. V rámci setkání byly 

diskutovány společné zájmy a možnosti spolupráce. Dalším sdružením velmi aktivním v oblasti rozvoje a 

obnovy kulturního dědictví je sdružení Hrady na Malši -jedním z cílů sdružení je také rekonstrukce 

středověké kovárny na hradě Pořešín včetně doprovodných aktivit jak pro odbornou, tak pro laickou 

veřejnost-experimentální tavby, prezentace řemesla v historické formě. Existence dalších dvou historických 

kováren nás dovedla k nápadu vytvoření expozice kovářství v plenéru – tedy propojení šesti historických i 

současných aktivních a veřejnosti otevřených kováren do jakési naučné stezky a jejich většímu oživení 

prostřednictvím akcí pro veřejnost zaměřených na řemesla. Pojaté expozice budou využity ve prospěch 
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výchovy k místní identitě rozvoje cestovního ruchu a v zapojených regionech. Realizace tohoto projektu 

bude probíhat v průběhu roku 2012. 

 

 

 

 

 
„Venkovské tradice v krajině II“ - spolupráce celkem pěti MAS - koordinační MAS Sdružení Růže, 

partnerské MAS KRAJINA SRDCE, „Strážnicko“ Místní akční skupina, MAS Pomalší o.p.s. a NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Projekt posiluje a rozvíjí místní tradice, vytváří předpoklady pro rozvoj nekomerčního zpracování ovoce a 

dalších místních produktů jak venkovskými spolky, tak obyvateli regionů. Rozšiřuje produkční základnu 

výsadbami nových ovocných stromů. Kurzy a exkurzemi posiluje znalosti a dovednosti obyvatel v dané 

oblasti, akcemi posiluje vzájemnou spolupráci MAS spolků i veřejnosti a vytváří technologické zázemí pro 

zpracování produktů pro vlastní potřebu a potřebu akcí komunitního charakteru. Projekt zvyšuje povědomí 

veřejnosti o kulturním dědictví a souvislostech plodin a krajinné kulturní diverzity.  
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Pozvánky na akce konané v 2. polovině roku 2012 

 

Termín Místo 

realizace 

Název 

11.-

12.8. 

Kovářství 

Čížek 

Komařice 

10.00-18.00 

Setkání řemesel v Komařické kovárně - Nová celodenní akce s předváděním a 

výukou různých řemesel pro širokou veřejnost v prostorách rozlehlé kovárny, 

navazující na v minulosti pořádané řezbářské sympozium a tesařské a kovářské 

setkání. Doprovodný program – přednáška P. Krejčí  z Jč. muzea na téma Historie 

kovářství a tesařství v regionu, ochutnávky místních specialit, ukázky a výuka 

základů kovářství. 

25.8. Smrhov-Malče Smrhovská brázda – 7. Ročník soutěže tažných koní v orbě, vozataji a parkuru 

20.9. Knihovna 

Velešín 

Přednáška Staré a krajové odrůdy letních hrušní 

6.10. Hrad Pořešín 

9.00-17.00 

Tavba rud na feudálních panstvích jižních Čech - Seminář pro odbornou 

veřejnost, archeology, pracovníky univerzit se specializací na experimentální 

archeologii. Bude vypálena železná ruda, předvedeno prubířství na obsah železa 

v rudě, z výtavku vykován užitkový dobový předmět, předvedeno zpracování 

bronzových slitin v primitivních podmínkách středověkého metalurgického 

provozu. Seminář zajišťuje sdružení Hrady na Malši. 

7.10. Hrad Pořešín 

10.00 -18.00 

Praktické kovolitectví a kovářská výroba ve středověku - nová celodenní akce pro 

veřejnost v prostorách hradu Pořešín s ukázkami středověké kovárny s dobovým 

vybavením (expozice) předváděnými v dobových kostýmech. Ukázky tavby 

železné rudy, vyzvednutí odlitku, vykování dobového exponátu, výroba slitiny 

bronzu a výrobku z ní. Doprovodný program – ochutnávky dobového pečiva – 

placky na kamnech pečené – výpal keramické pece. 

7.10. Hrad Pořešín Slavnostní otevření naučné stezky „Kovářství včera a dnes“ spojené s tiskovou 

konferencí a malým pohoštěním pro zvané hosty, novináře, zástupce 

kooperujících MAS. V tento den budou všechny kovárny otevřeny – ochutnávky 

místních specialit na jednotlivých kovárnách. 

15.10. Knihovna 

Velešín 

Přednáška Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska 

3.11. 

 

„Kantůrkovec“ 

Velešín 

Podzimní výstava ovoce a řemesel 
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MAS připravuje 
 
VU3V neboli Virtuální univerzita třetího věku 

MAS Pomalší ve spolupráci s ČZU Praha zahájí na podzim první semestr Virtuální Univerzity třetího věku 
ve Velešíně. Výuka bude probíhat v Kulturním a informačním centru města. Zájemci o studium si budou 
moci vybrat z nabízených témat: Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Kouzelná 
geometrie, Lesnictví, Historie a současnost české myslivosti, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, 
Podpora rozhodování a řízení, Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj informačních technologií, Čínská 
medicína v naší zahrádce, Hudební nástroje, Dějiny oděvní kultury, Osobní finance a Lidské zdraví. 

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční 
přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky 
distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové 
skupiny - seniorům. 

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů 
nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, 
zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).  

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným 
způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční 
znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor. 
 Výuku je možné realizovat kdekoliv kde je dostupný internet - knihovny, školy, informační střediska, kluby 
a domovy seniorů a další. 

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a 
zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály 
nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým 
prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory –
repetitio mater studiorum. 

   
 

Příprava pro další plánovací období 2014 – 2020 
 
Pro nové plánovací období 2014 – 2020 nás s největší pravděpodobností čeká řada závažných novinek. V 

začátku nového plánovacího období (r. 2014) lze očekávat problémy s financováním MAS – důvodem bude 
neexistence příjmových finančních zdrojů z EU a ze státu při rozběhu období. Na tuto skutečnost jsme již 
delší dobu upozorňováni, avšak bez reálné vize řešení tohoto stavu.  

Pro celé plánovací období let 2014 – 2020 je očekáván výrazný nárůst alokovaných finančních 
prostředků – dle informace náměstka min. zemědělství z Valné hromady NS MAS ČR bude tento nárůst cca 
o jeden řád. Tento nárůst bude zapříčiněn snahou EU rozdělovat finanční prostředky metodou LEADER v co 
největší míře. MAS by tedy měly rozdělovat dotace i z jiných operačních programů v gesci MMR, MŽP, MPO 
a.j. Pro jednání o postupu tohoto rozdělování a kontrole správnosti je na úrovni NS MAS ČR v současnosti 
se zástupci ministerstev a dalšími jednáno. Byl zřízen koordinátor vyjednávání (p. Pošmurný z MAS 
Posázaví), který se stará o komunikaci s ministerstvy. Úkolem je přesvědčit co největší počet zástupců 
dalších ministerstev o správnosti této cesty a schopnosti MAS finanční prostředky rozdělit s minimálním 
rizikem chyb. 

MAS se musí připravit na zvýšený zájem „lobbistů“ a zajistit přesné a průhledné řízení výběru projektů a 
toku peněz. K tomuto účelu by měla sloužit tzv. certifikace. Pracovní skupina LEADER při NS MAS ČR v 
současnosti připravuje návrh pravidel – co se bude hodnotit a jak, velký podíl na tom budou mít dotčená 
ministerstva, která musí vznést své požadavky na MAS ve smyslu zajištění správnosti celého procesu 
hodnocení projektů a toku finančních prostředků. 
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Z pohledu MAS Pomalší bychom chtěli v příštím plánovacím období dosáhnout ještě větší provázanosti 

řešení potřeb obcí, občanů, podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů působících na území 
MAS Pomalší tak, aby bylo dosaženo synergického efektu a tím i maximálního využití alokovaných 
prostředků. Proto Valná hromada MAS Pomalší na svém posledním jednání v červnu tohoto roku uložila 
Správní radě zajistit vypracování Integrované strategie rozvoje území MAS Pomalší. Tento dokument bude 
vycházet zejména z rozvojových strategií a územních plánů jednotlivých obcí, pilotní rozvojové strategie 
MAS Pomalší, rozvojové strategie Jihočeského kraje. Bude zahrnovat zejména analýzu potřeb všech výše 
zmíněných subjektů a umožní kvalitnější rozhodování Programového výboru MAS Pomalší o směřování 
podpory do jednotlivých fichí.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravili Eva Tarabová, Dana Bendová, Jaroslav Chmelař 


