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Na konec kampaně
Předvolební kampaň v Libčicích končí.
Vstoupilo do ní celkem pět stran a spolků.
O třech z nich si myslíme, že jsou samostatné jen formálně, ale ve skutečnosti
mají cíl společný: udržet vliv některých
lidí a jejich struktur na správu města.
Pokud bychom tento vliv považovali za
užitečný a prospěšný pro město, bylo by
to v pořádku. Svůj program a kandidáty
bychom nabídli voličům stejně. Potřebujeme totiž v naší obci žít, nejen bydlet.
Jak tomu rozumíme, vysvětluje v rozhovoru Matěj Štětka. Děkujeme těm,
kteří nám s kampaní pomáhali. Kromě
poměrně rozsáhlého informování o nás
a našich představách přinesla lidem i docela konkrétní výsledky: prohlídku exkluzivně rekonstruovaného Uhelného mlýna
a hudební festival Libčická hašlerka.
Předvolební období nebyl ztracený čas.
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Nechceme v Libčicích jenom bydlet,
chceme tu i žít
Rozhovor s Matějem Štětkou, lídrem LOS v komunálních volbách, připravil pro Libčické křižovatky Petr Schönfeld.
Máš za sebou spoustu let v komunální politice.
Jedno volební období jsi byl klíčovým a velmi
úspěšným mužem města na pozici místostarosty pro dotace a rozvoj, ve druhém jsi patřil k nejvýraznějším postavám opozice. Na co
nejradši za těch osm let vzpomínáš?
Možná spoustu lidí překvapím, ale na vše, co se
odehrálo v roce 2010.
Ale to byl volební rok a tebou vedená kandidátka tehdejší TOP09 skončila v poli poražených?
To je pravda, ale z dnešního pohledu to není
vůbec důležité. Podařilo se mi společně s řadou
mně blízkých lidí úspěšně dokončit velké dotační projekty. A čeho si cením nejvíc, je to, že
naprostá většina zastupitelů mi zcela jednoznačně od začátku roku 2010 dávala najevo, že
věří mým krokům, plánům a vizím.
Ale po volbách se to nějak „zvrtlo“?
Bohužel ano. Ale to je život.

ZRUŠENÍ POPLATKU ZA ODVOZ ODPADU
ADRESNÝ PŘÍSPĚVEK DĚTEM NA ŠKOLU
V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK, KROUŽKY
ZDARMA VSTUP NA KOUPALIŠTĚ
PRO OBYVATELE LIBČIC
Ptal jsem se na pozitiva, ale na co vzpomínáš
obzvlášť nerad?
Na chvíle, kdy mi lidé, kteří věnovali Libčicím
kus svého života, popisovali, jak neurvale s nimi
jednal můj nástupce ve funkci místostarosty
pan Zajíc a staronový starosta pan Bartoš. Nepřeji nikomu zažít tu bezmoc, když víte, že svým
lidem nemůžete v této zbytečné štvanici pomoct. O to víc si pak člověk váží toho, že tito lidé
za mnou stojí i teď.
A bylo to opravdu tak zlé?
Řeknu jediné. Od nových zaměstnavatelů lidí
z našeho týmu jsem se dozvěděl, že je představitelé našeho města ovlivňovali, aby tyto
konkrétní osoby nezaměstnávali nebo dokonce
propustili. Vím, těžko se tomu dá uvěřit.
pokračování na straně 2 >>

Názor na jeden smutný text
v zářijových Libčických novinách
V zářijovém čísle Libčických novin, které radnice zdarma posílá do všech domácností, jsme
se mohli dočíst, co jsme nejspíš ani vědět neměli. Co? Nemám na mysli to, čeho už si musel
všimnout každý vnímavý občan, totiž že pan
starosta nemá opoziční kolegy rád. Mám na
mysli to, že se pan starosta nezdráhá prostor
v Libčických novinách, které jsou určeny pro
vyvážené informování o dění ve městě, bez
skrupulí využít pro vlastní propagaci a současně znevažování jiných občanů. Nejde přitom
jen o opoziční zastupitele. Za nimi totiž stojí
lidé, občané, voliči, kteří jim dali v minulých
volbách hlas a vyjádřili tak přání, aby právě on
či ona byli jejich zástupci, protože právě s nimi
sdílí podobnou představu o dalším směřování
našeho města a jsou pro ně zárukou, že se tato
vize může naplnit.

Pan starosta proto ve svém úvodníku nešpiní
pouze práci sedmi opozičních zastupitelů, zároveň tím dává najevo neúctu k občanům, kteří
nevolili jeho, ale jiné. Ani po dvou volebních
obdobích nerozumí základnímu poslání, které
je s jeho rolí spojené, byť není písemně zakotveno v právních předpisech a jde spíš o otázku
společenskou až etickou. Starostovým posláním má být město stmelovat, udržovat v něm
dobré klima, nikoliv podporovat onu známou
„blbou náladu“.

Co panu starostovi nejde?

Pan starosta není schopný nalézat kompromisy, aby své představy a výhodnost vlastních
rozhodnutí dokázal vysvětlit a obhájit. Neumí
ani naslouchat, opozici už vůbec ne. Ta je tu
však především proto, aby kontrolovala vlád-

noucí většinu. I když se to na první pohled
nezdá, je to pro bezpečí všech zastupitelů a ku
prospěchu celého města. Pana starostu ale
kontrola opozice hodně znervózňuje, protože
s ní nezvládá zacházet jako zralý politik.
Brání se prostě, jednoduše a bohužel účinně různými prostředky. Tím nejvýraznějším je naprosté
zjednodušování skutečnosti pro veřejnost. Je si
jist, že většina čtenářů Libčických novin na zasedání zastupitelstva nechodí, a když přeci jen
někdo občas dorazí, stejně má jen velmi slabou
možnost porozumět přesně a do hloubky projednávané problematice. Jak by také mohl, když
z omezených zdrojů zveřejňovaných radnicí si řadový občan nemá šanci reálnou představu udělat, natož pak informace vyhodnotit.

Co se skutečně děje
na zastupitelstvu?

Starosta se odvolává na komplikované průběhy
zastupitelstev, které způsobuje podle jeho
tvrzení opozice. Je to však zavádějící výklad.
Většinou jen zastupitelé a pár pravidelných
návštěvníků vědí, co a jak se na zastupitelstvu
pokračování na straně 3 >>
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co je chtějí použít. Již ve stávajícím rozpočtu je
možností více. Fond školského rozvoje, libčické
koupaliště atd.
Určitě se bude říkat, že to nejde. Že je to čirý
populismus.
Když to může jít jinde, proč by to nemohlo jít
v Libčicích? Mnohem větší Ústí nad Labem dává
příspěvek 800 korun každému do 18 let s tím, že
může být použit pouze na úhradu příspěvku ve
sportovních oddílech a klubech. A co se týká poplatku za odpad, v Teplicích se za odpad neplatí.

Matěj Štětka
2006-2010
2010-2014
2014-?

místostarosta Libčic
opoziční zastupitel
…

Znamená to, že tyto zážitky jsou hlavním důvodem, proč stojíš v čele LOSu znovu na startu
dalšího volebního klání?
Nebudu lhát; jeden z důvodů to je, ale ne ten
hlavní. V roce 2006 jsem na radnici v Libčicích
přišel s plány, vizemi a cíli. Některé z nich se povedlo uskutečnit, jiné ne. A mnoho z nich je, jak
se říká, u ledu. Oprášit je, vytvořit nové a pokusit se něco pro město dokázat. To je ta hlavní
výzva.
Buďme konkrétní. LOS má volební program.
Ale jaká je vize?
Pro nás především pověst a služby. Radnice je
tu od toho, aby vytvářela u všech občanů pocit,
že do tohoto města skutečně patří, jistotu, že
město je tu skutečně chce a lidé na radnici pro
ně opravdu chtějí něco udělat.
Hezky se to poslouchá, ale je to příliš nekonkrétní.
Dám jednoduchý příklad. Změna rozpočtového
určení daní nepřidala všem obcím a městům
stejně. Největší nárůst příjmů zaznamenala
města naší velikosti. Odhady říkají, že daňové
příjmy v této kategorii vzrostly zhruba o čtvrtinu, tedy v našem případě řádově o miliony
korun. A já si myslím, že je správné, aby tento
nárůst přímo pocítil každý občan Libčic.
Jak?
Třeba tím, že se sníží daň z nemovitosti. Anebo
tím, že se zruší poplatek za odvoz odpadů. Nebo
zavedením adresného příspěvku dětem z fondu
školského rozvoje na jejich kroužky, školy v přírodě, lyžařské výcviky, ZUŠ. Vždyť přece v Libčicích se dětem nabízí spousta mimoškolních
aktivit. Takhle ty aktraktivní adresně podpoříme. Vytvoříme prostředí, aby vznikly nové
a byly dostupné všem podle zájmu. Nikdo přeci
primárně nechce, aby jeho děti trávily víc svého
volného času dojížděním než samotnou činností
v kroužcích a oddílech.
Co by byla v případě úspěchu LOSu tvoje okamžitá priorita?
Myslím, že zrušení poplatku za svoz odpadů.
Propad v příjmech ve výši 1,6 milionu korun
rozpočet města bez problému unese. A myslím,
že to se týká i toho dalšího, o čem jsem mluvil. Je
lepší dát peníze přímo lidem, ať si sami určí, na

Zmínil jsi libčické koupaliště? V opozici zastupitelstva jste byli až příliš často označováni za
nepřátele jeho rekonstrukce a rozvoje…
Tak to vůbec není. Každému, kdo stál o můj
názor, jsem říkal, že je naprosto zcestné řešit
rekonstrukci koupaliště od konce. Nejprve je
třeba rozhodnout, jak se vůbec koupaliště bude
provozovat. Myslím, že provozovat ho tím způsobem, že se za velké peníze dá dohromady
a pak za směšný peníz pronajme soukromému
subjektu a vše bude fajn, je buď hluboký omyl,
lenost nebo nezájem, či pouze realizace jakýchsi
zájmů, o kterých se v současné době mohu
jenom dohadovat. Soukromý subjekt bude vždy
chtít vydělat, ale libčické koupaliště toho není
schopno. Výsledkem této jasné a mnoha lety již
prověřené pravdy je, že buď město dřív nebo
později bude platit jako mourovaté, nebo koupaliště bude chátrat, anebo soukromý provozovatel zkrachuje, pokud včas neuteče.
A jaké je řešení?
Řešení, dokonce i čestnější vůči lidem, kteří
zatím platí koupaliště dvakrát – jednou v daních
a nákladech na údržbu, podruhé vstupným, je
jednoznačné: provozovat koupaliště na neziskovém základě. Tzn. buď přímo městem, anebo
za tím účelem zřídit příslušný neziskový subjekt.
A přihlásit se k pravidelnému financování a investicím. Ovšem na druhé straně jasně říct, co
má tento subjekt pro město vytvářet.
Třeba vstup na koupaliště pro obyvatele Libčic
zdarma?
Přesně tak. A podotýkám, že to není jenom
o koupání a letní sezóně. Celý areál může být
prostorem pro rozmanité a celoroční využití.
Třeba takové, jaké tam úspěšně vytvářela Simona Šímová a další lidé v občanském sdružení
Libčická plovárna.
To ale nevznikne jen tak?
Ano. A to je také ten důvod proč já, Tereza Nehasilová a Luboš Harazin společně se zastupiteli
ODS jsme nesouhlasili s kroky Liběhradu, které
se týkaly koupaliště. Myslíme si, že starosta,
místostarosta a další radní nejsou pouhými
údržbáři, tzn. těmi, jejichž dominantní náplní je
utrácení městských peněz a kontrola, zda zedník
na té či oné stavbě cihly skládá tak, jak se má.
Myslím si, že to je trochu málo. Ti lidé tam byli
zvoleni proto, aby město posunovali kupředu
a aby reagovali na příležitosti.
Ale v některých případech, jako byl záměr
libčické nemocnice, na příležitost rada města
zareagovala?
To ano. Ovšem s jistou ironií musím poznamenat, že Liběhrad vytvořil obrovskou bublinu, nás
označil pomalu za nepřátele Libčic. V atmosféře
emotivních vystoupení některých svých zastupi-

telů, kteří důrazně nabádali ostatní, že se nesmí
ztratit ani den, schválil většinou osmi hlasů prodej příslušných pozemků. Uběhl rok a o projektu
či záměru libčické nemocnice (LDN, sociálně
zdravotního zařízení) už nikdo nikdy neslyšel.
Bavíme-li se o významných kauzách minulého
období, je tu ještě jedna, za niž jsi často kritizován – rekonstrukce ZUŠ. Prý jsi byl proti ní
a dokonce jsi na ní chtěl vyčlenit v rozpočtu
města pouhou jednu korunu?
Musím se smát, jak – patrně úmyslně – krátkou
paměť někteří mají. Rekonstrukci ZUŠ iniciovali opoziční zastupitelé, kteří nejprve důrazně
a v písemné podobě podali návrh, aby byla
odmítnuta městská investice podpory developerského projektu do silnice Ke Studánkám.
Investice byla bohužel následně liběhradskými
zastupiteli schválena. Opozice navrhovala přesměrovat těchto několik miliónů do ZUŠ, o níž
bylo zřejmé, že rekonstrukci potřebuje a že si ji
zaslouží. Výsledkem našeho snažení aspoň bylo,
že liběhradská rada začala nahodile přicházet
s řadou dílčích investic v ZUŠ. Tu podlahy, tu
okna, tu něco jiného.
A ta jedna koruna?
To byl jen dozvuk. Dlouhou dobu jsem žádal,
aby bylo jasně řečeno, co rada se ZUŠkou zamýšlí, tedy jak rozsáhlá celková investice bude,
jak bude případně rozdělena do jednotlivých
let a kolik asi bude celkem stát. Ačkoliv zastupitelé vždy pokývali hlavou a řekli buď, že mám
pravdu, anebo že se na tom pracuje, výsledek
byl vždy stejný. Nahodilé, jednorázové akce.
A tak v okamžiku, kdy vrcholila aféra liběhradského muže č. 2 Jiřího Zajíce, jsem si řekl, že už
žádné nahodilé akce v případě ZUŠky nechci tolerovat, a navrhnul jsem onu jednu korunu. S vědomím, že první rozpočtová změna, o měsíc dva
později, tuto částku změní.
Tedy něco jako memento či výzva pro radu
města?
Ano.
A jak to dopadlo?
Nijak. Jako vždy. Osm hlasů je víc než sedm. ZUŠ
se rekonstruuje nahodilým způsobem dál, čtyři
roky byly v tomto případě promarněny. Je mi to
líto, protože v roce 2010 jsem Luboši Harazinovi,
tehdejšímu řediteli ZUŠ, slíbil, že poté, kdy škola
a školka dostaly nové kabáty a centrum města
se proměnilo, bude čas upnout pozornost na
naše „rodinné stříbro“, tedy na ZUŠ.
Tak dopadla i rekonstrukce koupaliště?
To nemá smysl komentovat. Opakoval bych
se a nakonec na finančním výboru jsem byl liběhradským zastupitelem ubezpečen, že čtvrtinový nárůst nákladů při rekonstrukci budov
na koupališti oproti původním předpokladům je
přece normální.
Volby budou téměř za pár hodin, co bys voličům vzkázal?
Podívejte se pozorně na naši kandidátku. Na
rozdíl od jiných tam najdete velké množství lidí,
kteří již pro Libčice něco udělali a stále dělají.
A také nenechte se přesvědčit jinými, že komunální volby v Libčicích jsou černobílým soubojem světa dobra a zla. Za kandidáty LOSu musím
říct, že my a naše rodiny nechceme v Libčicích
pouze bydlet, chceme tu i žít.
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projednává a že většina bodů jednáním projde
hladce bez náročných diskusí. Výjimkou jsou
pouze jednání, která mají v plánovaném programu některé z vypjatých rozhodnutí (např.
tolik diskutovaná komunikace Ke Studánkám).
V takovém případě se zmobilizované obecenstvo do obřadní síně nevejde, stojí až v předsálí
a vzduch v jednací síni hrozí explozí. Ale běžná
situace to vskutku není, nenechte se mýlit.
Jak si má opozice s předkládaným obrazem
party kazisvětů a nepřátel prospěchu Libčic poradit? Libčické noviny nejsou místem pro rovnocennou a partnerskou výměnu názorů, protože
k jednomu nesouhlasnému textu je vzápětí uveřejněno několik, dalo by se až říct – z radnice objednaných odpovědí jejích sympatizantů a cílem
bývá udělat z odpůrce směšnou figuru. Další
texty příznivců opozice jsou pak obvykle odmítnuty. Proto opozice volí, pro někoho možná obtěžující, alternativní druhy veřejné komunikace
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– web a vlastní tištěné publikace, podotýkám,
že si vše platí z vlastních prostředků. Nezbývá
nic jiného, když za městské peníze nemůže své
názory a postoje veřejnosti vysvětlovat.

Počet evropských projektů
Liběhradu: NULA

Dalším rysem starostova překrouceného obrazu opozice je její údajná nekonstruktivnost.
Už jsem uvedla základní úkol opozice – kon
trolu. Představa, že opozice bude iniciativně
chrlit nápady, projekty, řešení, přípravy k projektům místo radnice, je přece zcela mylná! Iniciativní roli má především „vláda“ neboli rada
města. Podávání návrhů velkých projektů nebo
změn ze strany opozice bývá vždy a všude zřídkavé. Zvláště v standardní komunální politice
nemají opoziční zastupitelé čas, prostředky ani
administrativní zázemí, aby mohli takto pracovat. Tyto nástroje má, v podobě městského
úřadu, k dispozici starosta a jeho radní. Jiná
otázka je, zda toho plně využívá. Kolik projektů

na prostředky z evropských fondů radnice připravila? Z dostupných zdrojů je zřejmé, že ani
jeden - na rozdíl od prvního volebního období
v letech 2006 – 2010, jenže o tyto úspěchy
se nezasloužil žádný ze současných členů Liběhradu, nýbrž jeho členové bývalí.
Konstruktivnost opozice spočívá v podávání
alternativních pozměňovacích návrhů, kterých při schvalování usnesení zastupitelstva
opravdu nebylo málo, a leckdy zachránily
zastupitelstvo před radou města špatně naformulovaným zněním. Konstruktivnost je
i v hlasování „proti“, když opozice jasně zdůvodní, proč nesouhlasí s návrhem. A věřte mi,
že opoziční zastupitelé argumentují důsledně,
jen Vám to pan starosta ani Libčické noviny nesdělují. A co když se opozice zdrží hlasování?
To automaticky neznamená bojkot, jde spíš
o přirozený odstup od návrhu, vůči němuž cítí
neutrální vztah a přenechává odpovědnost za
něj výhradně vládnoucí skupině. Nejde proti
jejímu programu, město nijak nepoškozuje a je
proto možné jej mlčky tolerovat.

Заяц! Ну, погоди!

Pan starosta se v úvodníku rovněž zmiňuje o nekonfliktní atmosféře jednání rady města. Copak
on už zapomněl, jaké starosti přinesla radnici
osoba místostarosty Ing. Zajíce? Zpočátku byl
u Liběhradu druhým mužem v pořadí. Kdo ale
byl za jeho výběr mezi kandidáty Liběhradu zodpovědný a kdo včas neodhadl jeho komplikovanou až nebezpečnou povahu a skutky? Je hezké
malovat si zpětně věci narůžovo, trochu z nás
občanů udělat hlupáky, kteří si téměř nic nepamatují, ale je to dost dětinské. Chybovat je lidské a zkušený člověk ví, že chyby děláme všichni
bez výjimky, je však dobré se z nich poučit.
Není lehké postavit se znovu na start, shromáždit angažované a informované občany na
kandidátku a pokusit se pokračovat v takové
atmosféře v práci, promýšlet do programu
nové projekty, ať už si pan starosta píše, co
chce. Pokud jsou však karty rozdány do 4-leté
přesilovky, musí slušný člověk zatnout zuby
a pokusit se neztratit svou tvář. Každý, i opoziční zastupitel má zodpovědnost, kterou na
něj klade zákon. Proto pokud se domnívá, že
některé záměry měly být připraveny pečlivěji,
je v jeho vlastním zájmu, aby se pokusil na takový stav upozornit, či se proti němu ohradil.
To nám ale už pan starosta neříká. Trochu se
tak obávám, že ten, kdo neumí zapochybovat
o svém vlastním konání, nemůže dohlédnout
ani svých možných skutečných chyb.

Co není v zájmu města

Vážím si pozitivního přístupu práce. Manipulativní napadání kolegů v zastupitelstvu,
které volí starosta jako způsob vlastní volební
agitace, je mi cizí. Ale nyní jde o vážnou věc,
o lidskou důstojnost těch zastupitelů, kteří
jsou starostovou propagandou ostouzeni. A je
to i výstraha pro budoucnost. Uvědomte si,
prosím, že Libčice nepotřebují ve svém čele
zástupce nezvládající svěřenou pravomoc. Takový přístup je pro město zoufale neproduktivní, netvůrčí a neplodí nic víc než tak smutné
texty, jako je starostův zářijový úvodník.
Petra Pelešková
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„Křížkování“ v komunálních volbách v Libčicích

Pro komunální volby platí tzv. listinný poměrný
systém. Každý volič má stejný počet hlasů, jako
je členů zastupitelstva, tedy u nás v Libčicicích je
to 15 hlasů.S těmi může naložit třemi způsoby:

1. Může vybrat pouze jednu volební stranu
a tím volí všechny její kandidáty. Pokud v rámci
této strany křížkuje, je hlas platný, ale ke křížkování se nepřihlíží.
2.

Lze také dát část hlasů vybrané straně
(označit stranu) a doplnit vybranými x kandidáty z jiných stran. Vybrané straně pak
připadne 15-x hlasů a křížkování v ní se nezohledňuje.

3. Třetí možnost je zakřížkovat 15 kandidátů

napříč stranami. Všech 15 hlasů sice není
nutné vyčerpat, pokud ale volič označí méně
kandidátů, jeho ostatní hlasy propadají.

Skutečnost, kterou lidé (včetně volených kandidátů) běžně nevědí, je, že označením vybraných kandidátů volič dává těmto osobám

pouze preferenční hlasy, ale volí přitom poměrný počet kandidátů dané volební strany.

Jak se obsadí místa
v zastupitelstvu?

• Při výpočtu výsledku voleb se sečtou hlasy,
které získala volební strana jako celek (tedy
zmíněných 15), s hlasy pro její jednotlivé
kandidáty. Na základě součtu získá strana poměrný počet mandátů, přičemž strany, které
nepřekročí 5% hlasů, ze hry vypadnou a jejich
podíl si rozdělí ostatní.
• V dalším kroku se přidělí zastupitelská křesla
podle pořadí na volebním lístku od shora dolů.
Zde teprve může kandidátovi pomoci „křížkování“; ale pouze za předpokladu, že získá o 10%
více hlasů, než je průměrný počet získaných
hlasů na kandidáta v rámci jeho strany - tím
se posouvá se na první místo. Pro posun na
kandidátce je tedy potřeba být výrazně lepší
než ostatní. Paradoxně tím dochází k tomu, že
oblíbená osobnost na dolní části listiny, která

získala více preferenčních hlasů než lídr strany,
může zůstat bez mandátu, ačkoliv „svými“
hlasy straně výrazně pomůže.
Pokud se vám tedy vůbec nelíbí lídr některé
volební strany, je v komunálních volbách lepší
této straně nedávat žádný hlas.

Jak se volí rada a starosta města?

Vzniklé zastupitelstvo volí starostu, radu
města, místostarostu a další funkce. Shodnout
se musí vždy nadpoloviční většina zastupitelů
a dohoda může být velmi složitá, uvážíme-li, že
většina přítomných starostou být ani nechce.
Na toto rozdělení tedy nemá již volič sebemenší vliv a musí důvěřovat zastupitelům jím
zvoleným. Volte tedy 10.-11. října 2014 s rozmyslem!
Lucie Richterová
Zdroj článku: Lebeda, T. 2009. Komunální
volby klamou. Acta Politologica, vol. 1, no. 3,
s. 332 - 343.

V Uhelném mlýně se nám to líbilo

Děkujeme firmě LUGI (tedy hlavně Michalu
Peřinovi) za pozvání do Uhelného mlýna
v pátek 26. září. A děkujeme všem, kteří se přišli podívat s námi, protože Uhelný mlýn hučel
lidskými rozhovory jako včelí úl. Doufáme,
že lidé, kteří si zaujatě povídají se sklenkou
vína v ruce, se pak na sebe spíš budou usmívat,
až se potkají na ulici. A kdo se na vás na pot
kání usmívá, s tím se přeci vždycky rádi dohodnete. Pokud Vám nevyšel čas, určitě si ho
vyšetřete příště. Sto let starý kus továrny může
být krásný, když se to správně zařídí. Pro ty,
kdo se chtějí podívat, jaké to bylo, přikládáme
pár fotek.
Marek Coufal
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