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v minuléněíslejsíe se mínili o v}dfui tniby st.vba budoucihochiímuv nás.
Rádi byclom vim Posfupněplibiižovalii jiná ďla FlmtiškoBilka ! uÝiděli to' o F
vŽahujek těn1odíl|imi z jiný.h pnn@ů'
Dnesbyohomse wátili te
a sicecitovánimz lúitryPoplsťýíhvězd od
J. KeiIeIá.kteú1yšlaY ]ibffikéú',stavbě..
íatladatelství
sÚlal. v hize s hwoři o 1om'@ je
pledpoklárlenk tonu' aby človětnolí ačIt hledlt pÍaýdu'J' K€Ee. pišev odsúlci
piďdivá' poctiváa upllmá $ana je pmím laokeh .a ces1ě
@vfuén s!ědoni:
'Jm
k !o2íÁ!l PÉýdy'K.lo oh* bý 6a \4hndy trpřImý sÁn k sobě,mÚi oďožitvšécbny
přcdsudky'všechíyzvyklost náary' ásliby á onLdy ke svéÓsÓbnoýi' Ncsmj v
zúslalmi synpalie' ei mtipatie' úi roultá'&i a€onue.i, n*mi na .iěen lpět''ěn
mi
jato
nióín pohfdát.Nitro ioho' kdo bl.dÁ Plavdu, mÚi bÍ čisÉ
novémadlo' rcv.é
járo mmorcvá sjéM' !€boť ja .a takovézákladněmlŽe ýlilřtri učitelapočÍls.
slavbÓDchrámu.Dokud nejstetragostopBvdivi a Willíě upř'nnl' dolod si cokoliv
mlháváte' zakýáte n€ho néspráně lozlišujete'do lé doby zilstáváte bez uóitele,
Icerin je v každém
Připaděv&ná lávda sana' zde j€ pFvé doném svědomj.líelé
ván velni' velni ticbouce šepií ztínco hI.s oŠÓbnogti,
Ňzumu a zevnihozd,á!í
halóně dokozujesvoF zdáirivá pláva' Nejv&šívitězstvijsout.. kteráfutropi íejméĎě
hluku' odniÍejtebruě!éprcjery nysli a přinuťteji. lby úglouohalálichu, v něnž
Í'luvi svědomi. neonyInýnIasBoŽl...
prc @Evdov: bledfui pEvdy to, abychomse upiíÚtr
Je vskurkuŽák|adéú
snažiliočisÍit
svoun'sl Ódévšécn
nyšleDeka vli!ů Musímesi uvědonil.
'egatiwioh
Ženašeryšlen|Tjsou základnimikamÚy
nďeho živÓla'Nášživot,jetako!ý,jd}éjsÓu
naš9nyšIďtky' seb€lepši zákonx .konomicképrcgmy apod. oe\ryřéšl
prcblémy
polatd
našehoživota.
se íepodďínaplnitmši mysl a našesrdceláskou' pocnopenima
odpuštělin'Nic se n9stee' pokud se nŽnění myšlenílidi' s Íín všat musímezačit
káždýsán u sebe'.ikdo 10za nás neudělá.ani to udělátnmúže'
PiÓji vám' abystevš@h!ydaBi díyprežIvaliv Édosti'k]idua díd'

tiÓie

Í2dŇt

Da.I otok,Íem

Riezinou

Jest to,lu Pies Pét let' ca nám odeŠe|oťokar aieziná' Piipo]nineJme sl
sLále j.hÓjfréna a jeho dílo' PtÓto.e ja svaté.
ovládal sVé dilo dobie a dáý2], cÓ fréI nej|ePšihÓ' Lylu svou NztfČoval
|ysÓ^Ó á2 h Bohu' Jak Dech BÓzi vane, zasáh| i do jeho struD: a my
slyšime iílotodárná s]Óýa nezeňská. slova ČlovékaPos|z,ého'
odtud pramení nad Blezinou má radÓs!. Radosť sýÓu chci zzséýat
svět|e Po celé]n svété bratií, aby země vdéčně zazáiila vúči nebi
nej]epŠi?i kvéty a blle'
|lidih|e ]i skvélé dílo a jeho ťvdrce, Dáš 2fuk zvédavé k]au2e po |uk'j.Jl
dí]a a
Pacujiciho ku jeho tváii' I tážemc se: ZrIa se tu fthé krýejtŠté
jest
s.
vse lŽí zaý]2eDihadnou' A
tnn.e? J6tli se nekúe, p2k
|az]ne: Zda donn jehÓ úna|] ,ékdo nePláČe? Jinak ona ýna p|oatu|e l
jcho ulnénim: slz! i klelbz Pak se lozlcv?ji po telém s|élé biat]i Ja^
b]ahoslaýenýň jesť z.je d o a lvúrce] Ja^á /adost nad o|o^e|cl|l
B).l nracnin| ý. s|avu jaka neoňezehý
hnc.J st tisnb v. /šechjazydch'

vládce, Jakn]ilČ naPsal sbfl),

:tlÓubá,nn ve sv1tkh Pisn1ech PiistihÓýal jsČ]fr se Při čt|bc prdc]
Š|Jisovalehia védcLLv malén| Ó né uznání' A2 ČeLba,,sIavjte]Il chrálnu.
ód orokara Biezi,f ýlhuti]a mi sl7! z oči' DoPsal jse|fr ňIt. o.1Po/édél:

jdu osanělý Jáko uy' B]oudl nékte mým dl]eň jáko Podél fek!'
" ,,.
aujati 4,tmlckýfu téPotú vln, ale k histúm' Ódkud Prýští á k jejjmu
ústJ. kde se v!évá dÓ vězĎého moie hedÓcházejí. Tbk počá|a náŠe
známost a vzáÚé Plátelství dašé duchÓvni ýužiti trýa]o piď tljcet !et.
Múj |rltva,ňý svěr s Jeho nePlistuphou leči Pnb]i2i| se P,oto
ot. Bfezlnovl: jakÓ ne12e atájiti' ze i jeho svét sPoluPÍacÓyal na fuém
dlle. Á Prď jsme sobě o sv,xh vlastniČh véc@h nikcly nePotida]i a
hičeho neiek]i' Ažjednou Po mé PieclnáŠce Prozraclil' jak o mém slovu
PiemýšIí;Pravil: Á tedještě jaký d:l?"
Pov*ňe si o něm pohádku:
Byla ňffiinka
a měla hoŠika, Kdyz ji donď] ýŠechny pochva]y a
jedňÓtl<y'
kdyz hrálem s/oh se stá/' tu ml fek!: "KdyŽ je
ryznaňeňánJ a
ňj téŽko kéco vyllcÍ, tu s| v,dy vzPÓfuehu' .Ják by to lek|a mÓje
mamlnka'" J'lle duchovnÍ vlbost jak se a2 ku zemí snEi a . Pléc se
Jzko podučitel na vsi a svúj skromný Plat nefuohl si koupiu anÍ knihy'
líd],žjýft mu dopsal:
abych sáň 2 uás zažá.Ial o podpoÍu:
odepsa!: "Nad dary tétÓ-Dovolte
Efuě hd!Ž se avJr4jJ néčlru@' i to j@u kaše
ruce: a |éPe,daJLlJe tém, lítel, toho nevéd/'"
vlastnj slova Březino@: "Všechny ru@, ktďé ý avlmji nad dary na celé
remékouh|' J'bu haše ruc, A hy, kter.l to v/ňe, múŽffie spÉe j]ti
2ivoteh chud, ne./| tl, ktell toho neyědl"
Vyb!2e! Jbem ha aby nechal udtelováni a odstěhova] se ke mně'
odpoÝéděI:
mqJ m ý lÍdybych Plestal otáČetl sýým ŽeÍhoveň' zda
b! neumlkla "/fe,
|/ečeLaŽ bych měI zasednout s braxÍml
Pak má Piseh?
ke stolu, jak bych mohl i já, který
^ neŽaP!"
Biezha dBlovně p]:Še:
" 'A kdyb! mocnjň dalknut|m fué Éy 5e zzviely
pÍo|Žd!,
káften,
htlň @ mé tělo by žilo dále t4emstvi 5vé
J:ako
bo!6u? Jakým Fávú
usedl b!.h pak za stúl bratfl 'Ja keÚ J:sem
jednou
Deal? A opustiň.Il
svúj Žehov ňlýnský' jlmŽ otáčim jzko
yrátlt
ajatec nebudu fuJtl s|ly
se k nému' neboí sýlm povolánim
školn].fuvelc trpJm'"
1\estalo se ýám hikdy, 2éjsLe ýeŠ|idÓ mjsthÓsti, a jedno misto tam
zdá]o se vám býti světlÍm 2 tePlým? A ýzpomenete si: . vŽdý včera tu
ještě byl' tam ý.IěL a co světla z'ii]o z něho, k.lyž p,omluvil
Plátelé, ýy mys|ite, žénáš národ a naše .em jest maloú. Řek,éte ňj:
líde j6t podobné fuisto a podobná býost, ve kteréň nďmér"ém
soustáti, ab! ý rovnalo ohomu mÍstu svétla a tep]a' které aujjnal mezi
náhi otokaÍ Blezlha?

|šc
A lčerz ťu ještě bý'
2Še sloýa ]n!uvi|. Pohledeú svln dobýn
poh]z.íil. b2 Posvéti]' A vŠezde Dejen plo dncs' a/e provŽd! zú'tana '
jako zasIíbeni, jako zzsvécení nás hu velikéhu úkrlu zde na zcmi'

?s:

tr
od.s.]

\a].? mu o nd'pm sÓu/ti'u/ rnom zdě
Blahoieteni naŠenecht vejde za ním až dÓ ÉČnéhÓshul A slovz jeho.
jiňiŽ nás zaslibova] a zasvécoval jako pÓsýáthÓu úfrluvou' necht se

|.xl l,yl llJfu jJkorl'|olj. gmticlého

Ná:leduji.i leýje úr*ekdopkuLúlni], H.aenbanoýéseýřetice Pni BeÚ BíI*oýó
d|ouhÓ|e,'n,ýileli ú..]ř;cfu Pruehaýi
Piši Ti dnes pod dojíy z.ávšlěvy Bilkova ateliéru.Piiše|jako Ýždycky
! Óemémsmetovén kabáté'ruce loIné !řed sbou složenx s t'krvým tichýn, skolo
bolest.ým lesk€n v očích'&čal volnč qpávovat o těž&énLi}oIu a p'opÍacováni se
v plastice' Jak slovo nikdy přd!'m ne\,]a']muté
se měni v dllo ajat by chlélsvon pnci
opisoval svěllou dráhu v kosbu' zé nedovedeřici' co s s Óin děje pnedkáž]dounovou
pnci. a žc by veňejlosljinak cbápálá. kdyby prcdělávolo s s€bou j'ko bnři a ýstry
2ápas myšlenlry.krire a kolečnélropochop€ni á oeněni j€ho dilo' Řekr:
jslc se
'.PiišIi
dilalna nroji práoi svýmaočina a moje dílo na vás nhdl Žas mýM očjm. Á ažly dva
pol'ledy se ŠeÍkljia na ohviličh stfuou pBl mnc užpochopíté..
A jedno lakovélronikáíi pobledu zobnziI vjedÓom obEre Kiižové oesty,kde
JežišseltáÝi se se slou mat}ou' volil ktomu pnívě dlevo' ž€ onen tíEz boleíi je
trocbu tv.dši.čislěčeskýRftaI, žeďevo je mu n€jmilejšin náÍdliáIen' & mu zryk] uŽ
z donova, 2 oko|i jejich kovárny' kde se táhnou ífu: huslélesy Že v každéÍstŤonru
vidi Živou bÍost. M|uvil o piircdě lak jiÍavě' A !'šel k tomu od kuIlu Ža'y' Vlashě od
Ženy ,.ÚsostÓé.',ják nazývá slou Madoiu' Žb v kultu Žgny je cos l$okého.
nedoz.anéhonašnnmodemisnen' Že on cani ženuďe !oho' ja} nú ji
stavi
'Tsoko
v svých nyšlen]n'cb'TÓ, kan ji stavi muž,je vIaýi1 jejj cenou' A neni možno
pi'bliŽit
se k lodnrě, kdo neprÓš€l prye kulten ženy'Tim dostává se ke ku|tu dítěte'Jak o tom
mluvil. nedoveduTi lici' Msil b}s vidétj.n jeno oči a zvláštíi. nrěkké,kupMu se
klo.ici pohyby téla,v Íióž byla skD'ts @lá jeho měk}osl, cnlivost' ž aoi nevl hk. a
najednouz stoleú s íimi sedi jejich ďtě' jálÓ když spad!€ kvitek s€ stromu a jeho
Óúzta|ni nevimýni rczvirá pneduimi syýcn
slrašlivépDblémy avotli' Á ditě
',prÓč'.
žeséslaio jelro sren a že mu otevilá zas dúbu
plnou božóos1i. od kul1u ditětg piešel
s bratBkým souciten ke kultu 1ilat a odtudku Dřírodě'
Ten jeho sDysl pro velebnosl piíody dokumenfuje.jeboÓbÉŽ jáliÓ dÓp@vod
Břzilo\y bájně Ruoe' lo neschůdnýchkldenilých cestách lJáči dvě |,navé,a pňece
přiton rátÓžné post*f ]rolýn slromÓlaďm Levá strda olejeje tmává' pmvá jenjalÓ
lehcen.ěrtnulá, A Všeclnryl' stronyjako by si podávaly ve výši roce a každýz nicb ná
vlastněpřoněněÓý knon a koruu v dlolhou mátoŽnoulidskou býost'
Pak v'švěl|oval oykly o živolě.zaríná nejsnýnr poclopenin žilota . obrazen,
kteď zn&orňuje oběťljdskéhoživotastoro jako ápalnou oběťstarcákomi . koulem
stoupajicim tnebi Na obÉE je viděl po@ kouř' Drubý obnz předstawje líbajici
je sIepé.oba se
ženu . poaá!í živÓta . a liéti kosnrickédítě jini stvořené,]{1e!é
přesvědóuji. vidi.li dilě a poáÁli v životčsvůj cil' A čtvÉýobBz je vrcho|em tó
nyš|enky.Lidská postam, ono losňické ditě. obejiná rukama ÍÓzraŽeňýkmen a tělo
jeho srůstáse stronem. N€vim' ní.li vlÓd bý 4'jádneDo srústánis životem. nebo
JéhÓ madonu v siďe bys mě| vidět. Rikal' Že mU piiprávila mÓbÓ Půték
s hrěŽstven' KÓnznloř tvdila' žen.povzbuuje ku náboŽnosti,alo spišlTnšuje' A oí
říka|s takovou bolesti: Ják je ólověku' kdyžstqi ve vi&e a nohy so
tisou, plolože
'nu

je nčkolil melrůnad zémía piitom dÉí svoji holdiéku.nehluvňátko. j€lrož buclaté
lváiičky á výmz nevinoých oči chce vtěIit v svoji pnioi' Těm pánůn tédynemluvila
patmě k dušia zúíalajim cizi' Ale jemu budevŽdycky dúhÁjen pb ly uponinky své
prac€' A proto tlav nikdy nepochopíYýaam j€dnotlivýoh řbo plaoí,pokud nes]yšije
provÁretkkyjeho ďo!em' Á jak se rczhovÓřiI o Btce' Z.áni pď nu llkali É pohledu
na íěktérou
p!áci: ..Tojé zlláštní,jak lcnnlepohyb sklánějicis. řny mi připoÍiíá
posledni cbvile méumíEjjci s6try.. Nebo us:
t'hld tvář mi piipominá vašeho
'.Jak
dědďka' kdý vás kolibÁvol'..
Ieho MÓjžiš pišioíj€ zela j'nak pojátý.Má bí piedstaútehn náfuddihÓ našeho
Mohubýnr dojmen púsobinávrh pomiku fu Bilo non' zpáva zástup ješlě
polranských řduodivcú, pak skláněj1ci se p ni kicsťmé před c)Ťi|em' poslava
sv' vojté.háá václova'vywnolen]nalla prácev doběKanově,kdd všeckyvĎ|q,ljdu
úč6lnise slavby velikésochy' Pat útiskpÚtiÉfomaoe a útIakvšeÓbedný,
z nejnovéjšichvěci ná náuh na polmik KÍamda á Dobroýského dvé
ninialumi vkBné posta}T sllončnéledle seb€. zvIášl' Dobrovslý fú Yýraaou 1!ái,
ale jakoby ab'tou v€likin
nlčením,lichým šilenslýim' lak náwh nclochope|ého
Tiebízskéno.dos Tláštni, bez yýkladu snadúpIněnopochopitelný
o svénr&is1u se rozhovoii1nejvíce
' Ja( pied pobybanjenopři lámánichlebaje
amžen. citi svojiubolrost'
v toD okanŽikunluvila a ňěhohluboká,pcfá vira snad
pDto jc fuk sv'lj. že tolik peně věii' A sám je laky pevný' Ten čloÝěk působílak
nevýslovně lr|ubotýh dojnén sympatiokým,3nad proto' že slova jeho s také kryji
s Živoleú' A prcto ýrad ta jeno práce pÓsÓbí dojméň v€Iiké pravdy' co si tak časlokát
oysliván: ..Pročpůsobihk nluboce a neúívá pleci žádnýohdráždiÚú snr'Š]ných
To jsou t€dy médnďri dojfiy' Byla to zs jerlDaspirituálni neděle.
Pr-\a o,In b ld.nras.r!wr.non

Knil'a o Katolickénod€ r íě
Na poóátku letošÓiholoku v}diivá 1iebičské
DakladatelstvíAica JiMfa objehou
knihu st.nislava BalůškaKatoliclé modema' jejiž pojeti dopřesňuje pÓdtilul] KaEl
Doslá|I,ulinov á jebo piáloléa spoluprácovníci.
zpozúía|oýi předčasně
Zsnulého
badatelc.ctitele a aalce toholo pieb|iŽ.néhoa nedo@něnéholitelánrilro lúuti má|ne
lak tomo! plhtÚpíých, lle i asvěcenýcn pojsdnáíi nredailonnpiibliženo l|
o F b | o '. i ' nP rin 7 q ro 7 i. j ně Í guLj elIm'ise( B|icl

z četnýchnoviíovýct o časopis€ký.n čknku a studii i€ znáno pis.te|ovo
dlouboleté uujcli lémtikou' klerá bliŽká jelo srdci a napIňována piibuu.skou
spo|upraci splol oldřich€n
svoziletr plošlá olonÓuckou Dfužinou lileÍání a
uměIeckÓl k Novémuživofu.
výÓan! lztany . gpolupráoe(ďlo DostÁla.Lutinova předhÚenáváji hlavni
zMěieni tobolo svazt!' Fomo! čtivéhozpraooÍjníÍou vjednotliYýoh kapitolách
pňbliženi áuloii: jm€novaíý KďéI DÓs1'il.L'ninov, sigisnud Boušlía'Bénéš
Metbod
Kuld!. FÍelišek skalik, Julius z.y€.. otokú Blezim. fmtišek BileL Jinď'ch ŠimÓn
Ba&. Josel FlÓriď, Ieo (ó er. Á]M Kalmanová . klihu uzaviá shmuti Katolická
nodena v datecll celré citace áť z tišlěnýchfoďenálů. či z rukopisnýobzdrcjůnďiní
tituI sUchopánýn . což věijn, Žc nezpůsÓbi uviženi U odboňé veřejÓosi' TDlÓ
pozíiÍrlu činimproto' žene všgcbrrycitace se ni podařilo ověřit'
K jednol|ivým kápjto]]ín:Po&tky přátelslvi s sigisnuden Boulkou ( l892 až
1394)jsouv|aínéi pďátken id€ y Kato|ioké
modemy'k1eÍé
se staličkýBenešMethod
Kulda stává šIechétnýmnwenáš€n a protekolen' Předčásnó zenřlý básnik a
piekladatel Fmlišék slolik je zislužně pňpommut íejně jako překlodatelka Alu
Kalmanová, o keÍése téněř ni. neÝi á ani jéjíPÓfuét néníaám. Mezi né.jvýbačnějií
plispěvateleNovéhoživotabyI s úcto!pÓčitánJÚlius zeyer' Ideď zde pMé pubIiIÓlal
ZahÉdu hÍiánskou, a cnIoubou byl otok& Březim, který svýú výkladem básě
svitáni na ápadě dal mjevo víc nežjei s)mpalig'
z{stovim se v'ce u Frmtiška Billrá, řhÓž výtvámý cyk|UsMod|i1byčisléa kajici
byl nákladen Novéboživotalydán v r' ]898 . právě jeho realizaci.je Batůškovasludie
věnována. Prosazováni mladénoýůrce BiIlG je věcně podáno hÓdnocenin přistupu
Lul'nova' Boušky,FI' B' vaňka. zeyďa a zdenky Bnunercvé' Že se svizlnou Íealizcí
Modliteb souviselvhmotnéíďosti E Biuovo cestovánízse swlí docílitakázek
(napi plo kapli na Radbošli)..iskání Bilkajato ibslrátoú zeyelory zalrÉdy nariáNké
čiBilek spisovalel úboŽeNko.mčleckých lextúajejicb plednašeč
na I' sjezdu plátel a
piiznivcůNoÝéhoživok v PMe r' 1897a dalšipodrcb.osli á ménéznáméskutečnosti.
to je základ studiéo FÉntiškuBilkovi'
Piercd J' Š'BÚa z básniká.a prczaikaj. námétennáslednéstudie, publikaěni
a wdgvatelsképočátkyJosefa lIoriana a podněhé piátelstvi s Íá!émt(óhleÍen. dalši
zlady zásadnich ilstnitorú Nového živola, avduje nůj ryčct obsahu publikaoe'
závěrečnýffŠbňUtimnejdůl€žitějšjohudilosti a skuteónostjz le1 1892 ' 190? piinosDá
Rozsa! odkazu čimÓsti s|anisla!á BatůškaÝ liteúmi oblasti nenl limtÓ
liebíčskýmpočinemnz.vňm' RovněŽ lelos q/jde v kniŽni ladě bněnstého časopisu
HosLjinrkomeDtovaná
ko.esPondcnce
K D,.|nlinovasJ' zeyeremá ot' Biezinou a
! Třebiči chyíánre již m' svozek díla Flantiškozýba|a pod .áaem Kde Éva zmje 5

ve ólvrtck |7. dubnase bude konatv sídleLyry P6geNis (Kalova ulice č.2'
PÍanal' 2' patrc) předíÁškaDr' Jiiiho Kutinx velkéhoŽn.lce dila !' Bilka začátek
budsv 17 hodin' Po plednáš@bud. nI'JledovatvÍoóri scnůz€ slolečíoslilreliška
stěžej.i duchovnídilo F' Bilka st!Ýba budoucíhochnimuvnás. ktelévydala
Lyra PÍacefuisv prosincihinulóho roku (kolibřípfuved€n1váaé v kúži'slr'áďl' lextu
se PEvid.lně sliídojis iIustemi F' Bi!.á, asvě@ný doslovDr' Marce|yMIámvé),si
zle budoumÓci čieíové
sFB kkouTiÍ s 20%slévou.zárov€ň s] zde zájmoj budon
frooi prchlé&outkňihuÍřebiěského
Mk|adotelstvjÁRcA I llA Kalo|ická modema'
o lderéinfornujs čIánekP9vlasÚého v lonto čGlezpniv.
společnost
FÍÚliškaBiuQ společíěs cČsB upoiádá v sobotu24' kýé|í,19,1
zájezddo kl5j€ otokďa Bieziny o\iÓvá fuše. kláštď a (ostel' JaroměncenadRokyíou
' pmálník a luob o'Březinx Tiebič' ÍÓnáfukGgotickáb&jlika)' Piedpokládanácéú
j€ l50 Kč,Můžete
pozut i sé pníele' Bližšiiďomace a závaznépřihláškydq2!:
gÚ!! na adEse: Ivá Musilová' BÚskobystriokí 3. ióo oo PEha ó . tele.on:
24]241ó4 (l? 20]rod')
nebonavýioóniělmské
shůá srB I7.dubm
slolek svalobol'jehoŽkÓ]ektihín ělenenje j našespol.ěnos! zv€ ná svea{*:
t ve én/rt.k8. (aětna:JuliÚ zeyerá vodňey (výlď vlaten)'
. vsobotu23čéNna:
Ý]rcMzka
na Libušíl'
Bližši
infona€ o od.jezdeoh
a prcgmu na lel' 24324l ó4 (1' . 20 nrdin]

Přiloáni sloŽora je na rj}raduÓlúsk'ich pikp&kt na rÓk 1997.výšepřisptvkůý
néměnila(důchodcia sfudeíti25 Kě' oshi 50 Kč).pi.stožeíeslačimi na úfual! ýále 5e
7q{UjnJď nd]ddún' !]da\b d lo4s']ui 7pB\ \ rrime' Ú.|ďo\., í.i' .' molo
'o
do!o|iÍ'
pňŤéjil')$'é$ttÓU.z úz lrenemUprimcdďu.mc'
'e

mDi' LubÓmirM]tojovský

PodávínjnoÝj'0ých Zái|ek povÓ]iIaGski poíq s'p o: vý.hodn'č.hy
-
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