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Srdečně vás všechny zveme
o letošním Štědrém dnu
24. prosince odpoledne
na

MALÉ VÁNOČNÍ TROUBENÍ
na návsi U KAPLIČKY.
Přijďte na malou chvíli
v 15,30 hodin ke kapličce. Poslechnete si vánoční vinšování,
zazní sváteční troubení na trubku a vzájemně, po sousedsku, si
popřejeme hezké svátky.

Děkujeme všem čtenářům za přízeň
v uplynulém roce a přejeme
klidné vánoční svátky,
naplněné láskou a porozuměním,
do nového roku 2014
pevné zdraví a spokojenost.

Před kapličku přijede Antonín Štván z Pechovy
Lhoty, aby zde na trubku zahrál svoji vánoční skladbu.
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Krátce ze zasedání
21. zasedání zastupitelstva, 25. září
Zateplení mateřské školy
Starostka informovala zastupitele, že v současné době je ještě
příležitost požádat o dotaci
z Operačního programu životního
prostředí. Jde o finance z Evropské
unie, které by chtěla směrovat na
zateplení mateřské školy. Zateplit
vlastní budovu, stropy, v přízemí
vyměnit okna a vstupní dveře, budovu opatřit novou fasádou. V případě
finanční rezervy pak ještě nahradit
současný kotel na elektřinu tepelnými čerpadly. Výše dotace je jeden
milión korun, povinná spoluúčast
obce 10 %. Starostka však podotkla,
že se v praxi ukázalo, že vznikají
ještě další náklady, které však EU už
neuznává. Spoluúčast obce se tak ve
finále může vyšplhat až na 30 %. Základní podmínkou pro podání žádosti
o dotaci je mít vypracovaný energetický audit. Ten jako jediná v naší
oblasti má oprávnění vypracovat
Světlana Votavová a cena za jeho
pořízení je 25 tisíc korun. Zastupitelé žádost o vypracování energetického auditu schválili a pověřili starostku podáním dotační žádosti. Odsouhlasili i její další návrh, aby mohla
schvalovat rozpočtové změny na
straně příjmů v neomezené finanční
výši.
Prominutí poplatku
Starostka navrhla, aby osoby
dlouhodobě umístněné v některém
zdravotnickém zařízení byly oproštěny od povinnosti platit poplatek za
komunální odpad. Oproštění však
musí být zakomponováno v příslušné
vyhlášce o odpadech, kterou starost-

ka pro příští rok připraví.
Stavební parcely pod Zlatinou
Dále starostka seznámila
zastupitele s vytyčeným geometrickým plánem na dvě stavební parcely pod Zlatinou. Zájem o ně projevili hned dva zájemci –Stanislav
Král (ml.) a Miroslav Maťha. Na
první parcele č. 453/30, o níž má
zájem Stanislav Král, je ale třeba
nejprve opravit kanalizaci, která je
zde v havarijním stavu. Provede ji
firma Jiřího Hrůzy za cenu 100 075
Kč včetně DPH a poté bude možné
ji za cenu 150,-Kč/m2 odprodat.
Zastupitel Pavel Chvojan požádal o
pronájem pozemku č. 496/14 o
výměře 132 m2, který chce využít
pro uskladnění palivového dřeva.
Záměr na tento pronájem zastupitelé podpořili.
Nové stoly a židle do sálu
Starostka přednesla další
svůj plán -vyměnit vybavení v sálu
kulturního domu. Letité stoly a
židle jsou ve velmi špatném stavu a
o výměnu si už dlouho říkají. Starostka si nechala zpracovat předběžnou nabídku u milevského prodejce Hátle Interiéry. Za 100 ks
celodřevěných židlí a 30 ks stolů o
rozměrech 120 x 80 cm, po odečtení 14 % množstevní slevy ve výši
27 239 Kč by činila nabídka 156 950
Kč, s dopravou zdarma. Zastupitelé
se sjednotili, že pořídí 10 ks čtvercových stolů 80 x 80 cm a 20 ks
stolů o rozměrech 120 x 80 cm a
zároveň na ně pořídí i nové ubrusy.
Vše maximálně do výše 160 tisíc
korun.

Změna prodejní doby
v místní prodejně Jednoty

Výsledky hlasování voleb
do poslanecké sněmovny

od 1.11. 2013 — 30.4. 2014

konaných 25. a 26.10. 2013
ve Zbelítově

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

7—15
7—12
7—15
7—14
7—16
7—10

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Voliči v seznamu
Platné hlasy
Volební účast

283
162
57,04 %

1. KSČM
43 hlasů 26,54 %
2. ČSSD
26 hlasů 16,04 %
3. ANO 2011 20 hlasů 12,34 %

Rekonstruovat sál
nebo upravit náves?
Starostka uložila zastupitelům, aby se zamysleli do příštího
zasedání, co by bylo vhodné
v obci ještě opravit nebo zrekonstruovat, aby případně do konce
roku ještě mohla podat žádost o
příslušnou dotaci. Sama má dva
tipy: prvním je postupná rekonstrukce kulturního domu – výměna
oken a nová fasáda. V první fázi
toto učinit na průčelí štítu směrem do silnice, ve dalším kole pak
dokončit zbývající strany. Druhým
jejím tipem je sjednotit, vyrovnat
povrch silnice s prostranstvím dole
na návsi. Vybudovat tam chodník
a případné volné plochy osázet
zelení.
-et-

Zpravodaj elektronicky
Všem, kdo o to projeví zájem, je možné zasílat už od příštího čísla aktuální vydání Zbelítovského zpravodaje i elektronicky.
Tuto možnost by mohli využít především chalupáři, kteří v době
roznášky zpravodaje nejsou právě
ve Zbelítově a výtisk se k nim tak
mnohdy dostává pozdě, někdy
vůbec, občas se vlivem počasí
znehodnotí ve schránce. Aktuální
informace a sdělení by tak měli
k dispozici v reálném čase a klidu
domova. Tuto formu doručování
by mohli využít i ostatní, kteří
jsou dočasně mimo obec. Zpravodaj se bude zasílat ve formátu
PDF, který bývá běžně nainstalovaný v každém počítači. Pokud
ne, na internetu je volně dostupný a zdarma ke stažení.
Máte-li zájem o elektronickou verzi Zbelítovského zpravodaje, sdělte svoji mailovou adresu
na níže uvedenou adresu zpravodaje nebo starostce obce Markétě
Honzíkové.
-etzbelitovskyzpravodaj@seznam.cz

Pozor na zábavnou pyrotechniku

I letos připomínáme, dbejte na výběr místa a maximální bezpečnost při odpalování zábavné pyrotechniky během silvestrovské noci. Nedoporučujeme odpalování v místech s hustou bytovou zástavbou, před budovou
hasičské zbrojnice, kulturním domem, obchodem Jednoty, autobusovou zastávkou, ale i jinde. Tak jako vloni,
využijte k tomu účelu asfaltové parkoviště pod hostincem u rybníka naproti mateřské škole.
-etZbelítovský zpravodaj 4/2013 • strana 2 •

23. zasedání zastupitelstva, 26. listopadu
Starostka seznámila zastupitele s žádostmi o odprodej pozemků
Jaromíra a Jaroslavy Hrůzových,
Zbelítov č. p. 15, Luďka a Blanky
Šestákových, Dobruška a Stanislava
Krále (ml.), Zbelítov 90. V případě
Hrůzových a Šestákových (pozemky
č. 951/13 o výměře 60 m2 a 15/17 o
výměře 12 m2) jde o pozemky, které mají tito vlastníci ke svým pozemkům léty přihrazeny a koupí
chtějí vlastnictví právně urovnat,
v případě Stanislava Krále (ml.) jde
o stavební záměr. Zastupitelé všem
žadatelům prodej schválili, prvním
dvěma za cenu 25 Kč/m2, u stavební
parcely č. 453/92 o výměře 982 m2
bude prodán jeden m2 za cenu 150
Kč. Zastupitelé rovněž schválili
Pavlu Chvojanovi, Zbelítov 48 pronájem pozemku dle předcházejícího
vypsaného záměru.
Výsadba izolační zeleně
Starostka seznámila zastupitele s možností požádat ministerstvo o dotaci na výsadbu tzv. izolační zeleně. Tento dotační titul vyhlásilo ministerstvo životního prostředí
v samém závěru října, s podmínkou
zaslání žádosti s projektovou dokumentací na Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPČR, tzv. sběrné
místo ministerstva) do 8. listopadu,

s vlastním dokončením výsadby do
6. prosince a závěrečným předáním AOPČR 10. prosince 2013. Jde
o dotaci z programu Péče o krajinu
pro rok 2013, podprogram Podpora
výsadby trvalé nelesní zeleně plnící izolační funkci a ministerstvo ji
přiznává až do výše 100% skutečných nákladů. Vysázením dvou pruhů zeleně (místních dřevin) podél
silnice I. třídy ve směru TáborPlzeň a zčásti i podél vedlejší silnice do obce, dojde k oddělení této
velmi frekventované komunikace.
Rozpočet na akci činil 238 330 Kč a
jako dodavatele navrhla starostka
firmu Václava Šmejkala Park+
z Milevska. Zastupitelé záměr i
dodavatele schválili, a tak se podařilo, navzdory zimnímu období,
požadovaný termín výsadby včas
stihnout. Skutečné náklady na celý
projekt činily 235 426 Kč a ministerstvo na něj poskytlo 100 % dotaci. Časem, až zeleň povyroste, můžeme v obou pruzích rozpoznávat
duby, jasany, javory, jírovce, olše,
z keřů lísky, brsleny, trnky, ptačí
zoby nebo kaliny, celkem 42 stromů a 350 keřů.
Revitalizace části návsi
Markéta Honzíková představila svůj záměr rekonstruovat část

24. zasedání zastupitelstva, 10. prosince
Rozpočet a inventura
Zastupitelé schválili rozpočet
na rok 2014 jako vyrovnaný. Položkově rozepsaný ho naleznete v příloze tohoto vydání. Starostka vydala
příkaz k vykonání pravidelné roční
inventury obecního majetku. Bude
provedena v termínu od 31.12. 2013
do 17.1. 2014 a komise bude pracovat ve složení: Otomar Říha
(předseda) a členky Radka Přibylová
a Markéta Honzíková.
Revitalizace je závislá na dotaci
Starostka přednesla zastupitelům zpracovaný geometrický plán
na úpravu prostranství návsi okolo
rybníku a pomníku. Projekt ve výši
téměř půl miliónu korun vypracovala Naděžda Žaludová a je v něm graficky znázorněno budoucí nové
uspořádání, které starostka zastupitelům přiblížila. Sdělila, že požádá
ministerstvo životního prostředí o
dotaci, která může pokrýt až 80%
z celkových nákladů. Při půlmiliónovém projektu a této dotaci by po-

vinná spoluúčast obce činila 120
tisíc korun. Geometrický plán je
v případě zájmu k nahlédnutí u
starostky na úřadě.
Markéta Honzíková dále konstatovala, že odpočinkové místo
pro cyklisty vedle obchodu Jednoty
bylo konečně dokončeno, ale nelíbí
se jí černý nátěr dřevěných komponentů. Je proto možné, že časem dojde na změnu. Předání realizovaného projektu s názvem Výsadba izolační zeleně proběhlo 10.
prosince a poskytnutá 100% dotace
by na účet obce měla dorazit do 14
dnů. Starostka ještě konstatovala,
jak nákupem nových stolů a židlí
sál kulturního domu doslova prokoukl. Svoji úplně první prezentaci
mělo vybavení v sobotu 16. listopadu při divadelním představení
pohádky Jak dostal Kuba Marjánku
za ženu, opravdovou premiéru při
vánočním posezení seniorů.
Eva Taterová

návsi kolem rybníku a pomníku.
Prostranství chce upravit, osázet
zelení a opatřit lavičkami, vybudovat chodník a opravit poškozenou
komunikaci. Nechá zpracovat projekt a zažádá krajský úřad o dotaci
z Programu obnovy venkova (POV).
Dále zastupitelé schválili příspěvek
Lékařské službě první pomoci
(LSPP) Milevsko na dofinancování
provozu za rok 2013 ve výši 2 416
Kč. Schválili i příspěvek 2 000 Kč
místnímu florbalovému družstvu na
startovné v soutěži. Naopak nepodpořili žádost o příspěvek Arkády z Písku s tím, že se už přispívá
Farní Charitě Milevsko.
Starostka sdělila, že obec
v dohledné době obdrží 65 ks kompostérů, jejichž nákup realizoval
Svazek obcí Milevska (SOM). Na pět
obyvatel připadá jeden kompostér,
počet vychází z počtu trvale zapsaných obyvatel. Finanční spoluúčast
obce činí 10 tisíc Kč.
Od 1. prosince nastoupí
k obci do pracovního poměru Ladislava Hrůzová. Pracovní poměr je
sjednán na rok a její mzdu bude
dotovat stát.
-et-

22. zasedání zastupitelstva,
16. října
Toto zasedání bylo svolané
narychlo z důvodu projednávání a
schvalování rozpočtových změn,
které se v krátkém čase nashromáždily. Jde o změny v příjmech a
výdajích, se kterými není v rozpočtu počítáno, a proto je musí
zastupitelé posuzovat a schvalovat. Jednou z takových změn byla
například poskytnutá dotace pro
SDH Zbelítov ve výši 66 tisíc Kč na
nákup oblečení a nářadí.
-et-

Poděkování
Starostka obce Markéta
Honzíková a ředitelka mateřské
školy Hana Maťhová děkují místnímu sponzorovi za finanční dar
deset tisíc korun, který mateřské
škole poskytnul. Výrazně tím přiblížil nákup staršího pianina, které
škola už delší dobu plánuje pořídit, ale na které jí dosud chyběly
finance. Respektujeme přání dárce, který si nepřeje být zveřejněn
a nadále chce zůstat v utajení.
Díky za Vaši šlechetnost.
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Mikuláš letos naděloval
hned dvakrát

Pekelníci a svatí pospolu a vzácně v klidu

Pekelný doprovod nebeské
družiny ani letos nenechal nikoho
na pochybách, že 5. prosinec,
předvečer svátku svatého Mikuláše, patří právě čertům, čerticím a
jejich řádění. V nejedné domácnosti s malými dětmi je vyhlíželi
s obavami a neskrývanou úzkostí.
Bouchaly petardy, řinčely řetězy,
spouštěla se hrůza, rachot a strašidelné zvuky, za které by se ani
opravdoví čerti nemuseli stydět.
Spolu s Mikulášem a andělem obešla tahle nebesko-pekelná družina
opět celý Zbelítov a zašla všude
tam, kde mají děti a občas i tam,
kde je nemají.
Letošní mikulášská pochůzka se konala v pátek 6. prosince
ještě jednou. Tentokrát v režii

zastupitelů obce –starostky Markéty Honzíkové, Radky a Tomáše Přibylových. Mikuláš spolu s andělem a čertem
navštívili postupně jednu domácnost s malými dětmi za druhou a za přednesenou básničku nadělovali sladké
mikulášské balíčky.
-et-

V pohádce hrály
i děti z publika
V sálu místního kulturního domu se v sobotu 16.
listopadu opět hrálo divadlo.
Po nedávno uvedené hře pro
dospělé Lucerna aneb boj o
lípu, pořadatelé tentokrát
pozvali Divadelní společnost
Podkovu z Kovářova. Herci
sehráli veselou pohádku pro
malé i velké diváky s názvem
Jak dostal Kuba Marjánku za
ženu a zapojili do ní i děti
z publika. Autoři hry, manželé Škochovi, dětem ve scénáři tentokrát přidělili role zákazníků a obdivovatelů barona Leontýna Kasacího. Zapojily se rády a se zápalem sobě vlastním si z jeviště odnášeli nejprve zlaťáčky od barona, později opravdové párky a koláčky. Téměř osmdesátka místních i přespolních
diváků tak strávila odpoledne
plné legrace a zážitků. Děti
se s herci v závěru společně
fotografovaly a domů si odnášely bohatě ilustrované
omalovánky a zpěvníčky.
Jak
dostal
K u ba
Marjánku za ženu je nejnovější pohádka z autorské dílny Pavly a Milana Škochových

Děti se s herci společně fotografovaly

a šestice herců Stanislava Rybníčková, Prokop Kahoun, Tereza Lhotová, Martin Schmeller i oba autoři předvedli strhující, přesvědčivé výkony.
Pavla Škochová v roli muzikantky
s kytarou a zpěvem celé představení
provázela a děti se k ní spontánně přidávaly. Tak jako ve správné pohádce, i
tady vše dobře skončí a Marjánka se
dostala Kubovi za ženu.
Eva Taterová
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Společné zdobení
u kapličky
V úterý 10. prosince se vydaly
děti z mateřské školy společně s učitelkami a starostkou ke kapličce na
náves, aby zde ozdobily smrk. Ještě
předtím ale společně pomalovaly
pěnové ozdoby, kterými stromeček
nastrojily. Ten má letos u kapličky
svoji premiéru a po nedávné vichřici
už zase pevně stojí a září do tmy. -et

Z historie
Střípky z Pamětních knih obce Zbelítovské
Vážení čtenáři, opět pokračujeme v seriálu o příjmeních v naší
obci. Dalším z nejstarších rodů
v obci je i rod Hadáčků. Stará kronika uvádí, že již v roce 1790 hospodaří na čísle 16 jistý Martin Hadáček. Generace Hadáčků drží tento
statek dodnes. Jeden z potomků
z čísla 16 kupuje někdy mezi lety
1800 až 1815 číslo 23, ale pro špatné hospodaření jej v roce 1876 prodávají. Na číslo 19 se rod Hadáčků
dostal v roce 1928, chalupu tehdy
koupil pro svého syna Františka Jan
Hadáček z čísla 16. Příjmení Hadáček se vyskytuje v obci do dnešních
dnů. Miroslav Hadáček, potomek
z čísla 19, bydlí v domě s číslem 73.
Příjmení Přibyl se do obce
dostává v roce 1844, kdy se Josef
Přibyl z Vepic oženil s Annou Lipovou z čísla 13 a založili spolu grunt
číslo 27. Jméno Přibyl se drží na
tomto statku až do l. světové války,
kdy padl jeden z potomků. Vdova se
znova provdala a příjmení Přibyl se
na statku mění na Vlna. Bratr padlého Josefa Přibyla se roku 1919 žení
s Františkou Buzkovou z čísla 36, a
tím se do tohoto čísla dostává příjmení Přibyl. Z čísla 36 pocházejí i

další potomci v čísle 59, 79, 81,
poslední generace bydlí v domech
s čísly 113 a 121.
Veškeré podklady čerpám
z obecních kronik, které svědomitě a pečlivě sháněl a zapisoval
pan Jaroslav Kothera. Jejich rod
bydlel od roku 1850 na čísle 15.
Tehdy se sedmnáctiletý Tomáš
Kothera
z
čísla
1
oženil
s šestnáctiletou Marií Hroncovou
z čísla 15. Kotherové drželi číslo
15 až do roku 1937, kdy jej prodali Štěpánu Hrůzovi. Ve stejném
roce si Jaroslav Kothera postavil
domek nový, který obdržel číslo
53 a jejich rodina v něm žije
dodnes.
Od roku 1849 žijí v naší
obci i Tomanovi. Do čísla 25 se
přiženil Jan Toman z Radvánova a
generace Tomanových se od té
doby drží na tomto čísle až
dodnes.
Na gruntu číslo 13 se od
roku 1869 objevuje příjmení Rozhoň, které známe dodnes. Marie
Lipová se tehdy provdala za Ignáce Rozhoně z Podskalí a statek se
nadále po všechny generace předával vždy synovi. Podle kronik se

toto příjmení v jiných číslech nevyskytuje.
I příjmení Hrych je v naší
obci už dlouho, od roku 1874.
Tehdy Václav Hrych z Dmýštic začal se svou ženou stavět dům číslo
31. Svému synovi Václavovi koupili
v roce 1901 domek s číslem 11,
hned vedle toho svého, ten ovšem
v roce 1938 prodali. Od roku 1912
bydlí Hrychovi také v čísle 38.
Josef Hrych z Milevska koupil od
svého bratra z čísla 31 pozemky a
právě na nich postavil chalupu
s číslem 38. Také potomek s příjmením Hrych žije v naší obci stále.
Žijí zde i potomci jiných
starých rodů, ale už jiných příjmení. Jména se změnila sňatky
dcer, které statky či chalupy zdědily, ale své příjmení provdaly. Já
jsem chtěla připomenout ty, kteří, jak se říká, nevymřeli „po meči“ a ve Zbelítově stále žijí. Příště
ale už z jiného soudku, máme jednu z nejstarších kapliček v okolí,
tak si projdeme její historii.
Kronikářka obce
Ludmila Přibylová

Vánoční posezení pro seniory po roce téměř na den přesně
Příjemně vytopený a vánočně
vyzdobený sál kulturního domu patřil
v sobotu 7. prosince odpoledne seniorům. Sešli se téměř na den přesně
po roce na vánočním posezení, které
pro ně obec pravidelně pořádá. Kromě malého občerstvení se pro ně
pořadatelé vždy snaží zajistit ještě
nějaký další program. Velkým lákadlem bývá vystoupení dětí z místní
mateřské školy a ani letos tomu nebylo jinak. Ředitelka Hana Maťhová
s učitelkou Kristýnou Přibylovou secvičily s patnáctkou dětí vánoční
pásmo plné říkadel, koled i tance a
potěšily nejen seniory, ale i rodiče
v sálu. Dalším bodem programu a
zároveň pastvou pro oko byly tance
v podání osmi tanečnic milevské skupiny Farida. V třpytivých orientálních kostýmech věrohodně předvedly
nejprve indický tanec, až diváci
chvílemi nevěděli co dřív sledovat.
Jestli taneční prvky a kreace tanečnic nebo jejich nádherné blýskavé
kostýmy. Leč později vtrhly tanečnice na parket jako velká voda a za

vydatného výskání, dovádění předvedly v úplně jiných kostýmech svižný
cikánský tanec. Sklidily za to zasloužený aplaus i malé občerstvení. Po
celý večer, bezmála do půlnoci přispívala k dobré pohodě ještě dvojice
harmonikářů -Ladislav Kofroň a František Kothera z Milevska. Nehráli
seniorům poprvé a mnozí si s nimi rádi zazpívali nebo spolu zatancovali.
Eva Taterová

Soubor orientálních tanečnic Farida při indickém tanci
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Společenská kronika

Přehled plánovaných akcí

Oslavili jubileum:
Petr Volf
50 let
Marie Kotherová
60 let
Alena Frydrychová
60 let
František Peterka
65 let
Jaroslav Hrůza
75 let
František Kotrba
80 let
Vlasta Šatavová
91 let

15. února (sobota))
HASIČSKÝ BÁL
v sálu kulturního domu, začátek ve 20 hodin,
hudba Teplický drak

7.10.
12.10.

Zemřel:
František Přibyl

8. března (sobota)
DĚTSKÝ KARNEVAL
v sálu kulturního domu, začátek v 15 hodin

(1928)

Oslavili zlatou svatbu
Marie a Petr Kreisslovi

Vzpomínky
·Miloval jsi tento svět, tolik jsi chtěl žít,
ale osud Ti nedopřál tady s námi být.
Dne 9. prosince tomu bylo 15 let,
co nás navždy opustil pan Milan Novák ze Zbelítova.
S láskou a vděčností stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Kultura
Lucerna aneb Boj o lípu
Známou divadelní hru od Aloise Jiráska, s poupraveným názvem Lucerna aneb Boj o lípu, sehrál Písecký Divadelní spolek Prácheňská scéna v pátek 4.
října v sálu kulturního domu ve Zbelítově. Původní
verzi Aloise Jiráska upravil, přepracoval a humorem
okořenil Josef Dvořák. Jednotlivá dějství proložil a
podtrhl vtipnými poznámkami, dialogy a glosami, reagujícími na politické poměry v Čechách. Ve velmi širokém rozsahu -od sametové revoluce až po horkou současnost.
Příběh o povinnosti mlynáře Libora kdykoliv doprovázet kněžnu a lucernou jí svítit na cestu až
k jejímu lesnímu zámečku, jeho schovanky Haničky a
chtivého zámeckého správce, který chce porazit prastarou lípu a získat Haničku, přilákal večer do sálu
kulturního domu přes třicítku diváků. Mlynářova babička, vodník Michal, jeho mokrý zkrachovalý kolega ve
vojenské uniformě, učitel Zajíček, klarinetista Klásek,
ale i jinak orientovaný komoří Franz nebo nudící se
kněžna, která touží po rozptýlení a přijíždí na své
panství. Ti všichni diváky pobavili, rozveselovali a svými hereckými výkony utvrdili, že kdo zůstal doma u
televize, o hodně přišel.
-et-

Herci Divadelního spolku Prácheňská scéna
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