
 
Víno a lidé 
 
Pojednávat o víně stejně jako psát o člověku je téma jistě nevyčerpatelné – 
jedno je však jisté – historie vína je stejně stará jako historie lidstva. Osobnost 
člověka spoluvytváří zejména místo narození, čas narození a prostředí kde 
vyrůstá (především rodina). Obdobou těchto tří činitelů nacházíme v přeměně 
hroznů na víno. Charakter vína určuje geografická poloha a podloží vinice, dále 
ročník neboli rok sklizně a též vinař. Z těchto charakteristik můžeme dát 
souvislost mezi znameními zvěrokruhu a odrůdami révy vinné. 
 Následující přiřazení odrůd ke znamením zvěrokruhu je třeba chápat 
pouze jako jeden možný pohled na vztah mezi lidskou povahou a charakterem 
odrůdového vína. Jde spíše o inspirativní pohled, jelikož charakter člověka i 
vína je velmi barvitý a nedá se směstnat do jednoduché tabulky. 
 Střelec („zřím“, oheň +) v sobě nosí oheň stejně jako Modrý Portugal, 
jehož název připomíná dálky, které střelec tak miluje. Střelec je vskutku často 
zahleděn do dálek. Trpělivost se Střelcem i Modrým Portugalem se vyplácí. 
Oba dokáží být zapálení a sluncem ozáření vizionáři. Oba dokáží bloudit a 
někdy těžce hledají porozumění. V kvalitních ročnících jejich touha dotknout 
se slunce kulminuje v plné, harmonické chuti. 
 Kozoroh („dosahuji“, země -) stejně jako Frankovka jsou odolní a 
vyzrávají později. Kozorohové šetrní a přísní, někdy až lakotní. Jejich 
přirozená autorita se dokáže měnit i v tyranii. Frankovka i Kozoroh vyžadují 
větší péči. Oba se zdokonalují s léty. Frankovka zraje pomalu, ale s jistotou, je 
vhodná i pro delší uležení v sudu typu barrique. Kvalitní ročníky Frankovky a 
Kozoroha jsou hutné, kořenité a inspirující k dobrým skutkům. 
 Vodnář („přijímám“, vzduch+) má rád v životě řád a systém. Podobně 
jako Neuburské dokáže být harmonický, plný a zároveň neutrální. Oběma 
nesvědčí škatulkování, i když k tomu mají sklony. Vodnář vychovaný bez 
lásky a patřičné pozornosti, stejně jako Neuburské vyrobené bez péče a jen pro 
běžnou konzumaci je symbolem skrytých možností. Ve vynikajících letech 
však nalezneme lahodnost, hlubokou vášeň i příjemnou mazlivost. 

S využitím publikace prof. V Krause, Nová encyklopedie vína 
Zdeněk Bravenec 
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Postřehy a informace starosty obce 
Jak si již jistě většina občanů všimla, byla zahájena stavba kanalizace na ulici 

Hlavní a Zahradní. Stavbu provádí firma Colas a náklady budou kolem 4 milionů 
korun. Pokud počasí vydrží, budou stavební práce ukončeny už před velikonocemi. 

Stále větším problémem je zvyšující se počet černých skládek. Objevují se na 
různých místech v katastru obce. Nejčastěji ve větrolamech, ale i tam, kde si zemědělci 
složí kompost nebo hnůj, se objevuje odpad, který kromě jiného uložený materiál 
znehodnotí a zabrání tak jeho využití.  

Velmi často se objevují stížnosti na stav polních cest v okolí obce. Největším jejich 
poškozovatelem jsou však právě ti, kteří je nejvíce potřebují, majitelé pozemků, 
zemědělci. Je opravdu nutné při zemědělských pracích „rýpnout“ plečkou nebo pluhem 
do cesty? Musí se nářadí „oklepat“ na cestě? Pochopitelně, že se cesty alespoň částečně 
upravovat budou, ale jejich uživatelé by se k nim měli chovat tak, aby mohly sloužit co 
nejdéle, měli by přemýšlet například nad tím, jestli je nutné po dešti ihned sednout do 
traktoru a vyrazit se podívat jak moc napršelo. 

Po letošní zvláštní zimě přichází jaro. V dřívějším období byly pravidelně 
vyhlašovány akce na úklid obce. Nepřeji si, aby se tato doba vrátila, dobré by však 
bylo, aby se občané kolem sebe rozhlédli a pokusili se uklidit nejbližší okolí svého 
domova. Není totiž v silách obce provést celkový úklid v celé obci, zvláště proto, že 
obecní zaměstnanci sotva stačí udržovat plochy veřejné zeleně.  

Na zasedání zastupitelstva v prosinci 2006 bylo schváleno zahájení prací na novém 
územním plánu obce. Tento dokument, který se bude zpracovávat asi dva roky, bude 
podkladem pro další rozvoj obce na několik let dopředu. Občané by měli sledovat 
vývěsky, místní rozhlas a zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, aby mohli včas 
předkládat své připomínky a návrhy k připravovanému dokumentu.. 

Mgr. Josef Hasník, starosta obce 

Matrika informuje 
 

Vyřízení občanského průkazu 
Občanský průkaz je povinen vlastnit každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý 
pobyt na území České republiky. 
K vyřízení občanského průkazu je třeba předložit: 
- vyplněnou žádost, kterou občan obdrží na matrice 
- stávající občanský průkaz 
- 1 fotografie ze současnosti 
- případně doklady, které potvrzují údaje, které doposud nebyly v občanském průkaze 
uvedeny (např. vysokoškolský diplom, rodné listy dětí, doklad sňatku, o ovdovění 
apod.) 
Nemůže-li se občan prokázat stávajícím občanským průkazem (z důvodu ztráty, 
odcizení), předkládá:  
- doklad o občanském průkazu vystavený matrikou, případně Policií ČR 
- rodný list 
- další doklady potvrzující skutečnost, která má být v občanském průkazu  
zapsaná – např. oddací list, vysokoškolský diplom apod. 



Vyřizování 1. občanského průkazu 
O první občanský průkaz je třeba požádat jeden až dva měsíce před dovršením věku 15 
let. Žadatel se dostaví v doprovodu jednoho z rodičů a předkládá: 
- rodný list  
- osvědčení o státním občanství – může být nahrazeno platným cestovním pasem 
(Pokud žadatel nevlastní cestovní pas, může požádat o vyřízení osvědčení 
prostřednictvím matričního úřadu v místě trvalého pobytu. K vyřízení osvědčení je 
třeba předložit rodný list žadatele, oddací list rodičů příp. rodné listy rodičů a občanský 
průkaz jednoho z nich.  
- 1 fotografii 
Lhůta pro vyřízení občanského průkazu je 30 dnů. U vyřizování 1. občanského průkazu 
(pokud není předložen cestovní pas nebo doklad o státním občanství) je lhůta o 2-3 
týdny delší. 
 

Lhůty pro výměnu OP  
Občanské průkazy vydané do Nutno vyměnit do 
31.12.1996 31.12.2006 
31.12.1998 31.12.2007 
31.12.2003 31.12.2008 

Protože držitelů občanských průkazů bez strojově čitelné zóny (typ knížka, růžová 
identifikační karta) je naprostá většina, je dobré neodkládat vyřízení nového 
občanského průkazu na poslední chvíli. 
O vydání nového typu občanského průkazu je proto prozíravé požádat s dostatečným 
časovým předstihem, resp. již nyní. Příslušná prostá výměna je osvobozena od 
správních poplatků. Zároveň má občan možnost požádat o zapsání nepovinných údajů 
– titulu, vědecké hodnosti, či jméno, příjmení a rodné číslo manžela a dětí do nabytí 
zletilosti. 
Lhůta pro zhotovení nového občanského průkazu činí 30 dnů (přes Ministerstvo vnitra 
ČR vyhotovuje Státní tiskárna cenin v Praze). 
Dne 3.7.2006 nabyl účinnosti zákon č.342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 
související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony (např. zákon č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů). Touto změnou byla 
stanovena vyjímka pro občany narozené před 1.lednem 1936 od povinné výměny 
občanských průkazů (OP), pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena 
konkrétním datem. 
To znamená, že občané narození před 1. lednem 1936, pokud jsou držiteli OP s 
vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, nemusí 
požádat o vydání nového průkazu. 
To však neplatí, pokud takovýto OP neobsahuje aktuální údaj (např. o rodinném stavu - 
vdova po úmrtí manžela) nebo neobsahuje zápis o státním občanství ČR. 
Přesto doporučujeme občanům, na které se vztahuje výše uvedená vyjímka, aby zvážili, 
zda o nový OP v budoucnu přesto nepožádají. Při prokazování totožnosti při vyřizování 
nějakého právního úkonu, mohou totiž nastat pochybnosti týkající se podstatné změny 
podoby jeho držitele. 

Světlana Dvořáková, matrikářka 



POZVÁNKA  NA  DIVADLO 
 
Ochotnické divadlo nepatří v oblasti kulturního dění k činnostem, které by v současné 
době byly v našem okolí v kurzu. 
 Dá se říci, že naše obec patří těm z mála, kde je situace optimističtější. 
Můžeme dokonce konstatovat, že se v tomto směru začíná utvářet jistá tradice. Za 
posledních pět let místní ochotníci uvedli hry Potopa, Naše drahé děti, Blbec k večeři a 
Košilka.  
 Letos vyznavači divadelní múzy nacvičili komedii ze 70. let minulého století 
s působivým názvem „Nepožádáš manželku bližního svého“. Na scénu ji uvedou v sále 
místního kina v pátek 16. 3. a v sobotu 17. 3.. Začátek je vždy v 19 hodin.  
 Všechny občany na tato představení srdečně zveme. Doufáme, že si nenecháte 
ujít možnost, jak se pobavit a v tomto případě i poučit. 

Stanislav Lačík 
 

Výstava vín 
 
   Pro občany naší obce jistě není žádná novinka, že Velikonoční neděle bude tak jako 
každý rok nejenom velkým svátkem všech věřících, svátkem jara, ale také svátkem 
všech vinařů a milovníků vína. Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 
pořádá v tento den (8.dubna) v kinosále místní výstavu vín. Jako každý rok, bude 
začátek v 9 hodin, od 14 hodin vystoupí cimbálová muzika. Výstava bude svátkem pro 
návštěvníky, kteří přijdou ochutnat vystavená vína, svátkem pro vinaře, kteří dají svoje 
vzorky a budou s napětím čekat, jak právě jejich vzorky obstojí ve srovnání s jinými, 
ale svátkem i pro ty odborníky, kteří přijdou o dva týdny dříve, v neděli 25. března ve 
13 hodin vzorky vín ohodnotit a bodově ocenit. Svoz vzorků proběhne v pátek 23. 3. 
od 16 hodin. 
   Loňský rok opět potvrdil, že na množství a kvalitu hroznů má rozhodující vliv počasí. 
Dlouhá zima s poměrně nízkými teplotami se podepsala na celkově nižším výnosu 
hroznů, než v jiných letech. Průběh počasí v dalším období sice byl pro vinohrady 
příznivý, ale velmi deštivý a poměrně chladný srpen  patrně rozhodl o kvalitě hroznů. 
Teplé počasí v září i říjnu se sice zasloužilo o to, že sklízené hrozny dosahovaly 
poměrně vysoké cukernatosti, ale v některých vinicích a u některých odrůd 
(Svatovavřinecké, Müller-Thurgau) se ve značné míře objevilo tzv. vadnutí třapiny 
s následným zasycháním částí nebo i celých hroznů, způsobené patrně nevyrovnaným 
příjmem živin právě vlivem přebytku vláhy. Tento přebytek vláhy patrně mohl ovlivnit 
průběh kvašení moštů a následně charakteristiku vín. Dost často se totiž setkáváme 
s tím, že některá vína mají menší obsah kyselin a naopak vyšší obsah alkoholu. To 
samozřejmě může být pouhý subjektivní dojem jednotlivce a věřím, že každý 
z návštěvníků si na výstavě pochutná. 
   Na letošní výstavě vín bude opět bločkový systém prodeje vzorků, který se 
pořadatelům jeví jako spravedlivější pro návštěvníky.  

 
 



   Závěrem mi dovolte, abych Vás na letošní, v pořadí 29. místní výstavu vín pozval. 
Jménem výstavního výboru zvu také všechny odborníky na bodování vín v neděli 
25. března od 13 hodin a předem děkuji všem vinařům za poskytnuté vzorky 

Ing. Pavel Bravenec 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU 2006 – 2007  
 
 V novinách i v televizi sledujeme, že letošní prožitá zima je mimořádná. Prosinec, 
leden i únor byly zimní měsíce, které se svým způsobem vymykaly zvyklostem a 
charakteru počasí, jaké v nich většinou očekáváme. Meteorologové nám říkají, že si 
budeme muset zvykat na značné výkyvy počasí. Jen si vzpomeňme – loňská zima byla 
tuhá, sníh zde v Dolních Dunajovicích se držel od 27. prosince 2005 až do 19. března 
2006 – to znamená celých 83 dní. Proti tomu letos byl zatím sníh pouze 3x – 28. 
prosince – 1 den, 23. – 28. ledna – 5 dní a 26. února – 1 den, celkem tedy 7 dní. 
 18. a 19. ledna zasáhl celou republiku silný vítr – orkán, který v mnoha oblastech 
způsobil veliké polomy na lesních porostech, škody na střechách domů a dokonce i 
ztráty na lidských životech pod padajícími stromy. V naší oblasti neměl takovou sílu a 
nezpůsobil žádné větší škody. 
 

Uvádím přehled některých teplotních údajů u nás: 
nejnižší teploty za posledních 27 let, to je od r. 1980 v zimních měsících: 
28. prosince 1997 -25°C 
7. ledna 1985 -26°C 
12. února 1985 -20°C 
 
 nejvyšší teploty stejného období 
30. prosince 1988 +14°C 
18. ledna 2007 +16°C 
26. února 1990 +17°C 
 
nejnižší a nejvyšší průměrné měsíční teploty za toto období 
Prosinec 1997 -3,7°C 2002 -3,5°C 2006 +3,2°C 1989 +2,4°C 
Leden 1985 -7,0 °C 2006 -6,0°C 2007 +4,3°C 1983 +3,8°C 
Únor 1986 -5,8°C 1985 -4,2°C 2002 +4,7°C 2007 +4,2°C 
 
 Ještě lze porovnat počet dní, kdy byla teplota pod bodem mrazu, kolik dní tedy mrzlo 
v prosinci až únoru: 
Zima 2006/7 26 dní - nejméně Zima 2005/6 71 dní 

Zima 1997/8 32 dní Zima 1981/82 71 dní 

Zima 1988/9 38 dní Zima 1984/85 74 dní - nejvíc 
 
Zajímavosti o naměřených rekordních teplotách každého dne najdete na teletextu ČT1 
na straně 185. 

Filip  Hron 
 



BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU 
V únoru letošního roku uplynulo 15 let od doby, kdy se v naší republice začal používat 
internet. 
 Knihovny, jejichž úkolem je umožňovat všem občanům přístup k informacím, se 
staly místem, kde je možno i v malých obcích veřejného internetu využívat. Naše 
knihovna má k těmto účelům vyhrazené dva počítače. Čtenáři místní knihovny mají 
přístup k internetu zdarma, ostatní občané za poplatek 20 Kč za půl hodiny. Pokud 
máte zájem si nalezené informace vytisknout, zaplatíte 5 Kč za černobílou a 17 Kč za 
barevnou stránku. Možnosti pracovat s internetem využilo v loňském roce 229 občanů 
– převážně studentů nebo zájemců o práci, bydlení apod. 
 Nové informace naleznete ovšem i v knihách. K encyklopediím našeho základního 
fondu jsme v únoru dovezly 60 naučných knih z výměnného fondu v Břeclavi. Dalších 
110 dovezených knih tvoří literatura zábavná a dětská. Hlavně o děti bychom rádi 
rozšířily řadu 164 čtenářů z nich je pouze 64 dětí. Pořádáme proto pro ně opět besedy a 
soutěže, při kterých si mohou knihovnu prohlédnout a seznámit se s knihami, které je 
možno si vypůjčit. A tady bych chtěla apelovat především na rodiče, aby své děti vedli 
k četbě a tím jim pomáhali rozšiřovat obzory a možnosti dalšího duševního rozvoje, 
neboť četba nejen pobaví a poučí, ale pomáhá též při osvojování gramatických znalostí. 
Že je četba pro děti velmi důležitá už od mládí má rodiče přesvědčit i celorepubliková 
kampaň s názvem Celé Česko čte dětem, kterou už podpořila i řada známých umělců – 
spisovatel Viewegh, textař Horáček, sochař Zoubek, zpěvačka Langerová nebo 
výtvarnice Srncová. 
 Čím dříve a v mladším věku si děti na četbu zvyknou, tím více jim bude ku 
prospěchu později v dospělosti. 

Miroslava  Lačíková 

II. ZPÍVÁNÍ  ŽENSKÝCH  SBOR Ů 
 Tak jako v minulém roce, tak i na letošní rok naplánoval mužský a ženský sbor 
v obci zpívání sborů a začlenil tyto akce do tradic, jako jsou tradiční hody apod. První 
akcí bylo zpívání ženských sborů, které se uskutečnilo 17. února 2007 v sále kina. 
Krásná atmosféra, kterou vytvořilo devět sborů se svými písněmi a nádhernými kroji, 
zanechala ve všech přítomných určitě hluboký zážitek. Kromě místního ženského sboru 
z Dolních Dunajovic zpívaly sbory z oblasti Horňácka – z Velké nad Veličkou, Hrubé 
Vrbky, Slovácký krůžek z Brna, sbory z Podluží – z Charvatské Nové Vsi, Dolních 
Bojanovic, Prušánek, z oblasti Kyjovska – Vacenovice  a ze Záhorácka – Kuklov. 
 Všichni, kteří přišli v sobotu do místního kina, odměnili účinkující velkým 
potleskem. Ti, kteří zůstali po ukončení pořadu, se bavili do nočních hodin při besedě u 
cimbálu.  
 Zpívání mužských sborů připravuje sbor na 7. července 2007, kdy nám přislíbilo 
účast už 12 sborů, včetně sboru ze Slovenska.  
 Děkujeme našim sponzorům, kteří nám pomohli akci uskutečnit – Ing. Kovaczovi, 
p. Michálkovi, p. Tichému, p. Lukášovi, pí. Radce Pitrové, restauraci Bílá růže, 
Vinofruktu Dolní Dunajovice, a.s., Mikrosvínu Dolní Dunajovice, Pekařství MAJA, 
s.r.o. 

Anna  Kydalová, Eva  Ilkovicsová 



Informace ze ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice 
Dne 5. 2. 2007 proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2007/2008 v Dolních 

Dunajovicích a Perné. V Dolních Dunajovicích se dostavilo k zápisu 15 dětí s rodiči a 
v Perné 11 dětí s doprovodem. Při zápisu děti formou zábavných úkolů předvedly své 
znalosti, které získaly v MŠ i v rodinném prostředí. Při plnění těchto úkolů si učitelky 
všímaly, zda jsou děti připraveny na vstup do 1. třídy. Důležitým kritériem možnosti 
nástupu do 1. třídy je samostatnost, komunikace bez pomoci rodičů, samoobslužnost, 
schopnost soustředit se na určitou činnost. S nástupem do 1. třídy čeká děti i rodiče spousta 
změn, které dostatečně všechny zatíží po psychické a fyzické stránce. Z hlediska 
přiměřeného postupného zaškolení není vhodné děti, které nastupují do 1. třídy, zbytečně 
přetěžovat dalšími mimoškolními aktivitami. Přejeme všem prvňáčkům hodně úspěchů ve 
škole a rodičům jen radost z pokroků jejich dětí. 

Nabízíme možnost stravování ve školní jídelně pro veřejnost. Jedinou podmínkou je odběr 
stravy pravidelně; není možné odebírat stravu jenom občas. Informace o stravování ochotně 
podá vedoucí školní jídelny – p. Snášelová, tel. 519517281. 

Pokračujeme v prodeji tzv. Školního mléka. Děti si mohou každé ráno před vyučováním 
koupit ochucené i neochucené mléko podle vlastního výběru za 3,50 Kč, nebo mléčné 
výrobky (jogurt, lakrumáčky) za 4,- Kč. Zájem je poměrně veliký, což náš těší. 

Všichni pedagogičtí pracovníci velmi intenzivně připravují Školní vzdělávací program, 
podle kterého se v příštím školním roce 2007/2008 budou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníku. 

Do konce února odevzdali naši deváťáci přihlášky ke studiu na středních školách. 
Držíme palce! 

Mgr. Ivaniš, p. Zouharová, Mgr. Osičková 
 

Ples SRPŠ 
 Plesová sezóna i letos prosvištěla okolo nás a kdo si nezapsal napevno do kalendáře 
termín, možná ani nestihl příležitost pobavit se na opět dobře připraveném plese SRPŠ. Ten 
proběhl 3. 2. 2007 v našem kulturním stánku. Jako snad každý rok byl plně obsazen. V 
programu nechybělo taneční vystoupení žáků posledních ročníků, letos opět připravené pod 
dozorem Alexandry Bravencové. Holky a kluci „BRAVO“, možná lepší než na rádoby 
„velkých“ městských plesech jako jsou v Mikulově. 
 Omladilo se a to je dobře. Více návštěvníků si povšimlo skutečnosti, že na ples opět 
dorazila další generační vlna a zase je na co koukat. Samozřejmostí byla zajímavá tombola, 
škoda jen, že někteří hosté viní organizátory za nedostatek losů. Když se nedává pozor a 
nestará se o čas prodeje losů, což se při dobré zábavě může stát, nezbývá než přát těm 
šťastnějším s výherními losy. 
 Nakonec jen skromnou výzvu. I když je dobře, že se plesu účastní několik generací, je 
škoda že nemáme příležitost se zde potkat a pozdravit i s bývalými kantory naší školy, 
alespoň na začátek plesu. Tak snad příští rok… 
Obrázky na:  http://luboshron.foto24.cz 

Luboš Hron 
 
 
 
 
 

V pátek 16. března 2007 od 15 do 17 hodin a sobotu 17. března 2007 
od 8 do 10 hodin uspořádá Obec Dolní Dunajovice ve spolupráci s Diakonií 
Broumov sbírku šatstva a domácích potřeb pro humanitární účely. Sbírka se bude 
konat v prostorách starého obecního úřadu.  
Všem, kteří na sbírku přispějí, předem děkujeme. 
 



 

Společenská kronika     
 

Narození 
Tereza Směřičková  
Zdeňka Šanderová 
Pavel Rigo 
Matěj Šrubař 

Svatby 
Jiří Ondrašík  D. Dunajovice 
Ing.Simona Bodurková D. Dunajovice  
 

Jubilea 
 

Leden 
 

Galová Zdena  
Černá Anna 
Kališová Ludmila 
Binková Gabriela 
Klepáčková Olga 
Kňourek Karel  
Únor 
 

Hynštová Božena 
Rampula Jan 
Kapplerová Marie 
Jeřábková Drahoslava 
Pavelková Štefánia  
 

Březen 
 

Penčák František 
Figer Karel 
Pantůčková Jozefa 
Skaláková Etelka 
Vrábel Rudolf 
Pitra Karel   
 

Úmrtí 
 

Prosinec 
Vladimír Hrnčiřík 75 let 
Marie Snášelová 60 let 
Leden 
Božena Hochmanová  83 let  
Únor 
Marie Balážová 66 let  

 
Březen 
Jaroslav Dubš 60 let 
Petr Hrabal 55 let 
       
 

STATISTIKA OBYVATEL  
 
K 1. 1. 2007 bylo v naší obci 1713 obyvatel, 
z toho 823 mužů a 890 žen: 
   

do 15 let    268 obyvatel 
od 16 do 60 let  1184 obyvatel  
nad 60 let    296 obyvatel 
Průměrný věk je 38,95 roku 
 

Nejstarší občankou je  
paní  Marie   Petrželová,  97 let.  
 

Během roku 2006 se: 
Narodilo 14 dětí 
Zemřelo  29 obyvatel 
Přistěhovalo 33 obyvatel 
Odstěhovalo 21 obyvatel 
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Děkujeme všem občanům, 
kteří přispěli na Tříkrálovou 
sbírku.  
Vybralo se 28 376 Kč. 
 


