obce Černá
v Pošumaví

ADVENTNÍ JARMARK

...stane se novou pěknou tradicí?

leden 2019
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Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Cenu vodného a stočného na rok 2019
vodné 23,13 Kč/m3, stočné 31,81 Kč/m3 + 15% DPH.
2. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 431/17.
3. Rozpočet obce na rok 2019, tj. příjmy ve výši
63 736 320,- Kč, výdaje ve výši 66 060 400,- Kč,
financování 2 324 080,- Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 12. příjmy 500 000,- Kč, výdaje
500 000,- Kč.
5. Rozpočtové opatření č. 13. příjmy 5 340 857,- Kč,
výdaje 1 072 600,- Kč, financování - 4 268 257,- Kč.
6. Rozpočtový výhled na roky 2019–2024.
7. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 15 000,- Kč
z rozpočtu obce pro smíšený pěvecký sbor MUSICA
VIVA, z.s. Dotace bude použita na činnost spolku.
8. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 40 000,- Kč
z rozpočtu obce Yacht klubu Jestřábí, z.s. Dotace bude
použita na extrémní závod „LIPNO ICE MARATON“
9. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 150 000,- Kč
z rozpočtu obce p. D. Neumannovi Dotace bude
použita na kulturní program letní sezona 2019.
10. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 451/1 v k.ú. Černá Pošumaví na akci „ Radslav
310-NN“ pro E. ON Distribuce a. s. za úplatu.
11. Směnu pozemku p. č. 510/48 o výměře 337 m2 za
25,- Kč/1m2 včetně DPH za pozemek p.č. 510/49
o výměře 337 m2 za 25,-Kč/1m2 dle GP 2523-293/2018
zhotovený 1. Geodetickou kanceláří, Český Krumlov
s firmou LANDIFER a.s.
12. Členy finanční komise a kontrolní komise.
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Zvraty v počasí a následky
Před 40 léty, v roce 1979, jsme byli svědky velkých povětrnostních změn a zvratů v počasí, které nastaly hned
s nástupem Nového roku. Ještě na Silvestra 31. prosince 1978
byla teplota odpoledne v 16 hodin +13 °C, kolem půlnoci,
kdy jsme slavili příchod Nového roku, ukazoval teploměr
+6 °C. Avšak do rána a pak během celého dne došlo k radikální změně. Teplota postupně klesala a opět v 16 hodin
již dosahovala –15 °C. Byl to pokles celkem o 28 stupňů během čtyřiadvaceti hodin. Nejednalo se však o nějaký krátký
časový úsek, velmi nízké teploty trvaly celý leden. Nejdříve
byly holomrazy, 12. ledna začalo sněžit a pokrývka v druhé
polovině měsíce dosahovala 40 cm. Začátkem února sice
došlo k oblevě, začalo dokonce i pršet, ale počasí bylo ve
fázi neustálého střídání teplot. Ráno naměříme –5° C, pak
přes den prší, večer pro změnu sněží, jeden den je +8 °C,
druhý den –6 °C. Toto střídání nikomu nesvědčí.
Zvrat v počasí v lednu 1979, popsaný výše, způsobil velkou energetickou krizi. Od 8. ledna je vyhlášen 15. energetický stupeň, což znamená, že byly zastaveny všechny
průmyslové závody v ČSSR v týdnu od 8 do 15. ledna. Současně až do 29. ledna byly vyhlášeny mimořádné školní
prázdniny, televize vysílá jen krátce od 20.30 hodin na prvním programu, druhý nevysílá vůbec. Vysoké a stále pokračující mrazy způsobily naprostou kalamitu v těžbě uhlí na
povrchových dolech a při dopravě do elektráren. Samozřejmě nastaly velké poruchy dodávek elektřiny, na mnoha
místech zkolabovalo centrální vytápění.
Od 29. ledna dochází v celé republice ke změně pracovní doby, začátky se posouvají na dobu od 7 do 8.30 hodin,
školy II. cyklu a vysoké školy mají shodný začátek od 9.00
hodin. Upravila se i prodejní doba, nejdříve u potravinářských obchodů, později i průmyslových.
Byly uzavřeny galerie a většina divadel a kin, omezeno bylo
vytápění ve veřejných prostorách na určitou hranici (např.
16° C).
Velké problémy byly i v zemědělství, kde zamrzal přítok
vody, při přerušení elektrického proudu pří odchovu kuřecích brojlerů muselo být použito dieslových agregátů, velké problémy měli lesníci a dřevaři a vlastně všichni občané.
pokračování na str. 8

Blahopřejeme
V lednu svá výročí oslaví
paní Marie Musilová,
paní Bohumila Bártová,
paní Růžena Kasíková,
paní Anna Marušková,
pan Josef Císař a
pan Libor Hájek.

Jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a pohody
v osobním životě.
Za SPOZ Věra Daňová
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Zprávy ze školy
5. 12. nás již tradičně navštívil Mikuláš s čerty a obdaroval děti nadílkou (tímto děkujeme paní D. Kaprálové).
8. 12. jsme se zúčastnili vánočního jarmarku, i když počasí nám vůbec nepřálo, přesto
se naše výrobky líbily a dívky z 5. třídy, které měly na starosti stánek, s počasím bojovaly až
do konce (děkujeme manželům Jedličkovým za několik vánočních výrobků).

12. 12. proběhla vánoční besídka pro rodiče. Bylo to společně příjemně strávené odpoledne, při kterém děti zpívaly, tančily, přednášely a hrály divadlo. Dle reakcí rodičů byla
besídka pěkná a my všem rodičům děkujeme za přinesené občerstvení.

V posledním týdnu jsme měli výchovně-vzdělávací program „Les“. Dále jsme byli
ozdobit stromeček pro zvířátka a poslední školní den jsme rozsvítili stromeček a pod ním
děti našly dárečky.
Žáci ZŠ
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ZPRAVODAJ 05

Zprávičky ze školky
Měsíc prosinec byl plný
očekávání – přijde, nepřijde, odnese si mě nebo naopak donese něco mně …?
Jen co skončilo „trápení“
s čertem, přišlo další – existuje, neexistuje, jak to všechno stihne, najdu něco pod
stromečkem …? Ve školce
jsme raději neponechali nic
náhodě a pilně nacvičovali
básničky, tanečky, písničky
a hudební pohádky jak pro
čerta a Mikuláše (v podání
divadelního souboru pana
Šimona Pečenky), tak také
pro rodiče (vánoční besídka)
a babičky a dědečky v Domově důchodců v Horní
Plané (vánoční vystoupení).
Zdobili jsme stromky v obci,
pekli cukroví a vyráběli různé dekorativní předměty na
adventní jarmark v Černé
a jarmark ve školce. K velmi

příjemnému výdělku nám
velkou měrou pomohli
naše šikovné paní kuchařky
a rodiče, kteří nám napekli
spoustu dobrot, za což jim
moc děkujeme. Naše snažení bylo odměněno sladkými
„mikulášskými balíčky“ (díky
paní Kaprálové a Kasíkové) a spoustou dárků pod
stromečkem (díky štědrosti
obecního úřadu). A dárek
(pořízený z peněz z jarmarků) si dokonce ze školky
domů odneslo každé dítko.
Kromě našeho snažení
vštípit dětem hlavní smysl
vánočních svátků a pochopit tyto tradice, jsme neplánovaně došli k dalšímu
poznání, že všechno zlé je
k něčemu dobré – z důvodu rozpadu nejmenovaného divadelního souboru
(a jeho neoznámení) jsme

po marném čekání na Vánoční pohádku zaimprovizovali a zahráli našim
starším kamarádům školákům pohádku my a oni na
oplátku předvedli své vánoční vystoupení nám. Tím
jsme založili základy k nové
tradici mezi dětmi základní
a mateřské školy.
Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem hodným
lidičkám, rodičům, obecnímu úřadu, hasičům a jiným
organizacím a subjektům,
které nás i v tomto roce
podporovali jak finančně
a materiálně, ale i laskavým
slovem či různými náměty
a připomínkami.
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví a pohody.
Kolektiv MŠ
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 1.
Pro nás všechny, současně žijící občany naší obce, jsem se pokusil o nový typ jakéhosi
nepravidelného seriálu, ve kterém si připomeneme naše bývalé spoluobčany, a to jak
v mé vlastní vzpomínce, tak i z jiných zdrojů. Protože žijeme v roce 2019 bude se jednat
o ty osoby, které se narodily s devítkou na konci letopočtu, možná některé i se čtyřkou.

Václav RŮŽIČKA

* narozen 1899
nedožitých 120 let

V době vzniku Československé republiky bylo panu Růžičkovi 19 let. Prožil obě dvě
světové války, dvacet let
svého života žil a pracoval
v tzv. „první republice“ jako
obchodník v Českých Budějovicích.
V roce 1924 se z manželství s paní Marií Růžičkovou narodil syn Václav
(nedožitých 95 let!), který
v průběhu svého dalšího
vývoje získával vztah k sedlačině, což mělo vliv na další
průběh jejich života. Proto
hned po osvobození přišli jako dosídlenci do naší
obce a byla jim přidělena
usedlost – statek č. 5 na
Radslavi. ( Podle vyprávění
paní Kholové-Lomecké „Vašek chtěl být mermomocí
sedlákem“). Oproti některým osídlencům, kteří přišli za jiným účelem, často
sedlačit neuměli a mnozí
ani nechtěli, Růžičkovi se
hned pustili do hospodaření
velmi snaživým způsobem
a určitě by se jim dařilo.

Osud si s nimi však pohrál, tak jako s mnoha dalšími. Usedlost jim byla vyvlastněna a přešla nejprve
v roce 1950 do Jednotného
zemědělského družstva (JZD)
Bližná, jehož předsedou byl
zvolen Václav Růžička ml.
JZD ovšem po roční existenci zaniklo a vše přešlo
do nově vzniknuvšího Státního statku Černá. Růžičkovi se přestěhovali z Radslavi
na Jestřábí. To bylo tehdy
v roce 1951 jednou z osmi
provozních jednotek Státního statku a pan Václav
Růžička st. byl jmenován
správcem dvora (provozní
jednotky) Jestřábí. Jestřábí
patřilo po správní stránce
k Bližné s popisným číslem
16. V rámci reorganizace
statků patřilo pak Jestřábí
pod hospodářství Bližná,
jehož vedoucím byl opět
Václav Růžička ml. Dvůr
na Jestřábí byl vystavěn ve
stylu všech schwarzenberských dvorů, tj. po obou
stranách stáje pro dobytek, v zadní části stodola
a vpředu ubytovací a hospodářská část. Uprostřed
dvora bylo vždy hnojiště,

a tak bylo nutno udržovat
pořádek. Podle vyprávění
pamětníků na to pan Václav
Růžička st. skutečně dbal.
Ve všech stájích býval pořádek, čistota a dvůr byl vždy
perfektně uklizený. Smysl
pro pořádek a čistotu měl
pan Růžička v sobě již ze
zmíněné první republiky.
V dalším období se Růžičkovi přestěhovali na
Bližnou do domku č. 29.
Jelikož jsem se já s rodinou
přistěhoval do Bližné do
domku č. 28, stali jsme se
sousedy. Pan Růžička, kterému v té době bylo již 72 let,
pracoval na Bližné ve stáji
jako ošetřovatel jalovic. Byl
jsem tehdy vedoucím hospodářství Bližná, kde jsem
vystřídal právě pana Růžičku Václava ml. Tehdy jsem
poznal pana Václava Růžičku st. nejen po pracovní, ale
i po té lidské stránce. Velmi jsem si ho vážil, neboť
byl zdvořilý, taktní, slušný a
galantní a i ve svém vyšším
věku velmi pracovitý. Nikdy
neodešel ze stáje, dokud
jeho jalovičky nebyly jako
panenky. Sám si dokonce
kupoval různé přípravky na
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mytí a drhnutí zvířat a na
jeho pracovišti byl vzorný
pořádek. Kromě toho byl
mimo pracovní dobu vždy
čistě oblečen, nikdy nešel
nakoupit do obchodu v pracovním. Přestože kancelář
hospodářství byla přímo
naproti stáji, kde pracoval,
přesto, pokud potřeboval
něco vyřídit, odešel domů
se převléci a pak teprve šel
do kanceláře statku.
V roce 1972 se Růžičkoví
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odstěhovali do Černé do
domu čp. 13, kde nyní bydlí
jejich vnuk, Václav Růžička
nejml. s paní Hedvikou Přibylovou.
V roce 1974 oslavili manželé Růžičkovi zlatou svatbu
a 28. října 1984 svatbu diamantovou, čili 60 let společného života. Tehdy byl
v Obřadní síni nejen předseda MNV, ale celý SPOZ,
všichni příbuzní a mnoho
hostů. Děti z MŠ předvedly

krátký program, manželé
se pak zapsali do Pamětní
knihy a do Kroniky obce.
V zasedací místnosti pak
bylo malé slavnostní občerstvení.
V roce 1985 pan Václav
Růžička st. ve věku 86 let zemřel, jeho paní pak odešla
k věčnému spánku v roce
1988, kdy jí bylo 85 let.
Čest jejich památce!!!

frza

Zvraty v počasí a následky – pokračování za str. 3
Energetická krize byla pak podnětem k zavedení tzv. letního času, kdy se od 1. dubna 1979 posunuly hodiny o 1 hodinu dopředu. Způsobovalo to zpočátku určité těžkosti
v návaznosti na autobusové, vlakové i letecké spoje, ale během roku (do 30. září) se
ukázalo, že je více volna po skončení pracovní doby a že došlo i k úspoře elektrické
energie. Ve střídání času se proto pokračovalo v dalších létech až do dneška.
Energetická krize přinesla i zvýšení cen elektrické energie, kdy se sazby zvýšily o 50 %,
benzin se zvednul ze 4,30 Kčs na 6,50 Kčs u Speciálu, benzin Super šel z 5 Kčs na 7,50 Kčs
a topná nafta z 0,90 Kčs na 2 Kčs za litr.
frza

VÝVOZ BIO POPELNIC 3. 1., 7. 2., 7. 3. 2019
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Jarmark trochu Jinak
Milí spoluobčané,
dovolte mi pár děkovných slov za uspořádání druhého ročníku jarmarku. Zorganizovat takový typ akce v takto malé obci je velmi náročné, jak časově (osobní čas – dovolené, včasné zarezervování termínu účinkujících atd.), tak i po finanční stránce, a zvláště
pro analfabeta v tomto směru jako jsem já. Proto jsem rád, že se našlo několik jedinců
podobného nadšení, kteří navzdory svému osobnímu času a jakémukoliv nároku na
odměnu pomohli a s jejich pomocí jste si jarmark v rámci možností (počasí) mohli užít. Bez
nich tyto akce dělat nejde.
Velmi zvláštní poděkování bych chtěl věnovat Davidu Neumannovi. Věřte, že on
byl ten rozhodující faktor, proč se jarmark vůbec uskutečnil, a jsem velmi rád, že jsem s
ním mohl spolupracovat a naučit se novým věcem. Takový zápal pro věc, nadšení a cit
pro detaily (dokonce nechal vyprat záclony v hasičárně :-D) se jen tak u někoho nevidí.
A jenom mě utvrdil v tom, co jsem věděl už dávno, že to s kulturním dění v obci myslí
vážně. Ještě jednou děkuji za spolupráci a skvělé nápady.
Zvláštní poděkování dále patří Václavu Podsklanovi, Michalu Čerklovi, Michalu
Rolčíkovi, Petru Urbanovi, Tomáši Thonovi, Václavu Pivcovi.
Velké poděkování zaslouží také Windy Point team, Sdružení dobrovolných hasičů
Černá v Pošumaví, Anna Poláková, pracovníci obce Černá v Pošumaví.

www.cernavposumavi.cz
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Velmi velký respekt a uznání si zaslouží všichni stánkaři, kteří i přes nepřízeň počasí
vydrželi – Paní Skorunková, Petra Pekárková, Alena Slabá, Alena Nováková a spol., slečna se šperky, kluci z penzionu Rak, Rybí restaurace Hůrka, zabijačka z penzionu Axiom,
holky ze školky, škola, hasiči, Gábina, paní Kaboňová, pan Jeřábek, Windy Point bar, Domča
s Káťou a Vencou.
A samozřejmě největší díky si zaslouží všichni návštěvníci, co nás přišli navštívit
a podpořit i přes ten nečas, co venku panoval. Jsem rád, že se zde najde plno lidí, kteří tu
nechtějí jen přežívat, ale žít. Vážně děkuji.
Nesmírně bych ještě chtěl poděkovat také všem sponzorům, kteří pomohli, buď
materiálově nebo finančně a z větší části takto pomohli k uskutečnění jarmarku. Byly to:
Obec Černá v Pošumaví
Město Horní Planá
Městys Hořice na Šumavě
Obec Dřevčice
Penzion Rak
Hotel Racek
Sdružení dobrovolných hasičů Černá v Pošumaví
Penzion Marie

Hlíza Gas
CC|PF Czech Asian Business
Stavební firma Hera
Stavebniny Štěrba
Elektro Strnad
Pila Novotný
Becherovka Group

Co nejvíce úspěšných dní v novém roce, přeje Dominik Čerkl.
V čase prosincové plýskanice se na naší hasičárně již druhým rokem konal Jarmark
– tentokrát s podtextem „trochu jinak“. Přesto, že počasí více než nepřálo, akce se
velice vydařila a sklidila mnoho kladných ohlasů. Jarmark byl místem předvánočního
setkání lidí místních i turistů, kteří se náhodně zastavili.
Za celou obec bych ráda poděkovala zejména Dominiku Čerklovi, bez jehož
iniciativy, vervy a nadšení by se tato krásná akce nekonala. Atmosféra Jarmarku plně
vystihla charakter obce a věřím, že máme novodobou tradici, která nás všechny bude
těšit v magickém předvánočním čase i v dobách příštích.
Eva Brunerová

www.cernavposumavi.cz
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Nabídka přivýdělku
Centrum
pro výzkum
veřejného
,
,
m1nen1

HLEDÁ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY
PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd
české republiky, v.v.i. hledá externí spolupracovníky s výbornými komunikačními
dovednostmi.
Náplní práce je oslovování lidí v místě bydliště a dotazování se na otázky v rámci
výzkumu, který není určen ke komerčním účelům.
Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek k HPP, penzi,
studiu, mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se pohybuje v rozmezí
'

180 - 240 Kč za jeden rozhovor
dle délky dotazníku a typu dotazování. Pravidelně se provádí 4 - 6 rozhovorů za měsíc
v délce asi 40 minut, dále je možnost spolupráce na projektech s bonusovým příjmem.
NABÍZÍME
-

smlouvu na dohodu o provedení práce
rozvoj Vašich komunikačních dovedností
dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností
zajímavou práci v pravidelných nekomerčních výzkumech
smysluplnou činnost, při které se můžete dozvědět více o české společnosti

POŽADUJEME
-

věk alespoň 18 let
výborné komunikační schopnosti
pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup
zkušenost s tazatelskou činností výhodou

V případě zájmu se prosím registrujte na webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás
kontaktujte na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či na telefonním čísle 210 310 585.
Více informací o naší práci najdete na webové stránce cvvm.soc.cas.cz.
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1 11 O 00 Praha 1
Centrum
pro výzkum
veřejného
, - .
m1nen1

�

Sociologický ústav AV CR, v. v. i.

Akademie věd
české republiky

www.cernavposumavi.cz

ZPRAVODAJ 11
Frymburk č.p. 23

Program
na leden 2019
PROGRAM PRO DĚTI

DĚTSKÝ KLUBÍK / 20 Kč
úterý 9:30 – 11:30
Témata:
8. 1. Pohybové hrátky.
15. 1. Zpíváme a tančíme.
22. 1. Z pohádky do pohádky.
29. 1. Učíme se barvičky.
DĚTSKÁ HERNA A PIN-PONG
každý čtvrtek 15:30 – 17:00
Termíny: 3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.

POWER JÓGA S ELEN / 80 Kč

POHYBOVÉ AKTIVITY

každé pondělí 19:00 - 20:00
každý čtvrtek 18:00 - 19:00 / čtvrtek 31. 1. – jóga NEBUDE
STOLNÍ TENIS / 20 Kč
dle domluvy na tel.: 774 070 463

Bude opět realizován až na jaře.

PROGRAM PRO SENIORY

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE

MASÁŽE A AROMATERAPIE PRO MIMINKA / 1 lekce 100 Kč
Začínáme ve středu 16. 1. 2019 od 13:00 do 14:00
Pod vedením cvičitelky Kateřiny Flugr, pro miminka od 0-12 měsíců, celkem 5 lekcí.
Termíny: středa 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 1.
FILMOVÝ KLUBÍK/ 20 Kč
Sobota 26. 1. od 17:00, více info na FCB.
NAROZENINOVÉ OSLAVY/ dítě 20 Kč
Sobota 12. 1. / termín rezervovaný
Sobota 19. 1. / termín rezervovaný

www.cernavposumavi.cz

12 ZPRAVODAJ
Pro pobavení i připomenutí
KŘÍŽOVKA HLÁSKOVÁ

Po delší době opět křížovka, která je bez tajenky, ale dozvíte se v ní, kdo pracoval ve funkci vedoucí
v obchodech a pohostinství obce Černá v Pošumaví před 40. léty ( rok 1979) – byly to 2 Růženy, dvě
Anny a jedna Ludmila. frza
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A – v samoobsluze Černá; římsky pět. B – p. zn. ostravských aut; párek v rohlíku; jeden z vitamínů.
C – v pohostinství Černá; značka litr. D – Nár. techn. knihovna Slovenska; uzenina; ch. zn. draslíku.
E – v obchodě v Muckově. F – zn. tuny; rostlina štírovník; slovensky jako; doprav. podnik.
G – odborné vyjádření; plavidlo z klád. H – v prodejně Zelenina Černá.
CH – kůň; dnešní den; zkr. fotbalového klubu. I – v obchodě na Bližné; solmizační slabika.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – získat vědomost o něčem; ch. zn. fosforu; psychický otřes.
2 – trhat nebo škubat; chem. zn. uranu; darebáci.
3 – bývalý Oborový podnik Šumava; iniciály prvního „dělnického“ prezidenta; víra,že událost v životě
je předem určená; chem. zn. dusíku.
4 – leštidlo na boty zastar.; vyhloubené jámy na vodu.
5 – orgán zraku; ostych, zahanbení; král zvířat.
6 – jméno Patrasové; značka energie; chem. zn. selenu; nejzápadnější město; chem. zn. kyslíku.
7 – značka zubní pasty; předložka; nejdražší tekutina.
8 – ve fyzice značka pro objem; koncovka českých ženských příjmení; čtvrtá samohláska; kdákat.
9 – dlouhá první samohláska; patří k obrazu; žena, které umřel manžel; značka poloměru.
10 – opak malá; také robota

Vaše příspěvky můžete posílat elektronickou poštou na adresu zpravodajcerna@email.cz,
nebo je předat v písemné podobě na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví.
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 25. ledna 2019.
Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487, neprodejné, Česká republika,
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
Foto obálky: Eva Brunerová
Sazba a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví, www.tiskarna-cerny.eu

