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AHOJ, ŠKOLO!
90 let od otevření
bačalské školy
Společně jsme na bačalských trzích zamávali dovoleným a prázdninám
a je tady 1. září. Letos jdou
z naší obce poprvé do školy dva prvňáčkové: Amálka Rukavičková a Lukášek
Doležal.
A vlastně ještě dvě
prvňačky-slečny: Tonička
Rukavičková a Nelinka
Preisová. Ty už abecedu
a malou násobilku zvládly,
teď půjdou po náročné
cestě
ke
zkoušce
z dospělosti. Všem, malým
i těm odrostlejším, přejeme
šťastné vykročení do nové etapy mladého života.
S jakými představami, sny, obavami a přáními asi
vstupovali žáčci a kantoři do zbrusu nově postavené
školy na Bačalkách? Ač je na dnes oprýskané fasádě
stále zřetelně viditelný rok 1925, k faktickému slavnostnímu otevření bačalsko-ličenské školy došlo právě
před 90ti lety, 1. září 1926. Pojďme si připomenout
něco málo z její historie, tak jak to v kronice zaznamenal pan řídicí učitel Josef Kopecký.
„Roku 1926 otevřena byla nová škola. Dne 1. září
1926 provedeno bylo kolaudační řízení v nové škole
a bylo dáno povolení k jejímu užívání. Slavnost otevření nové školy konána byla v neděli dne 5. září. Dopoledne prohlédli si novostavbu pp. poslanci Bradáč
(osobnosti poslance a ministra Bohumíra Bradáče se budeme věnovat v některém z příštích čísel Pramínkupozn.redakce) a Dubický, kteří se omluvili, že se nemo-

hou odpolední slavnosti zúčastniti. Slavnost pořádána
byla místní školní radou a oběma obecními zastupitelstvy (rozuměj Bačalek a Lična-pozn.redakce).
O 2. hodině vyšel průvod od Lípy Svobody z Bačalek.
V průvodu šli žáci vedeni svými učiteli, okresní školní
inspektor p. František Jirutka z Jičína jako zástupce
předsedy okresního školního výboru a okresní správy
politické; členové místní školní rady, obecní zastupitelstvo obou obcí; tělocvičná jednota „Sokol“ z Dětenic;
pěvecký spolek z Rožďalovic se svým dirigentem
p. V. Petrtýlem, zástupcem ředitele měšťanské školy;
divadelní ochotnický spolek místní, místní a okolní
hasičské sbory a mnoho občanstva.
Pokračování na straně č.4.

ŠKOLA A T. G. M.
. . . Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají,
měl bys první být mezi těmi, kdo lkají.
Evropo, hrozná nad meči a děly,
ve světle svící, jež se rozhořely.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Jaroslav Seifert k úmrtí T.G.M.

Stejně jako je září spjato s prvním školním
dnem, připomínáme si 14. září skon Presidenta
Osvoboditele. Před několika lety na tyto momenty v r. 1937 vzpomínala v Pramínku paní
Jiřina Hazdrová. Připomeňme si dnes slova
našeho prvního prezidenta na téma „škola“ tak,
jak je zaznamenal Karel Čapek v knize „Hovory s T.G.M.:

„Já bych to shrnul tak: dítěti je první
a hlavní školou rodina; a rodina, to se rozumí, ta míň
vychovává a vyučí dítě tím, co mu přikazuje nebo zapovídá – u nás je ve všem, i v rodině, příliš mnoho kázání
– jako spíš tím, co dítě doma vidí. Tedy jací jsou rodiče, matka i otec, jaký mají poměr k sobě a k okolí,
to má největší vliv na dítě. . . Vliv školy není jenom
didaktický, ale i mravní. Dítě prokoukne svého učitele,
je-li hrubý, nespravedlivý, ledabylý; vidí, jak se chová
k představeným, na příklad k inspektorovi při inspekci,
k panu starostovi, k panu děkanovi – to všechno má
vliv na povahu a mravní přesvědčení dítěte. Pak máte
vliv spolužáků a spolužaček. . . . Reformovat výchovu
dětí, to neznamená jen zdokonalovat tu didaktiku
ve škole; to znamená reformovat i život nás dospělých;
my jsme půda, ze které rostou nové generace – záleží
hodně na nás, budou-li lepší nebo šťastnější.“
Určitě mi dáte za pravdu, že i po skoro sto letech musíme
Masarykovým slovům přiznat nadčasovost a pravdivost.
Vskutku Pan President!
Ze své knihovny vybírala Pavla Kaprasová

Filmový festival
Bačalky 2016
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Strž před kolaudací
Jak jistě většina z vás zaregistrovala, podařilo se
nám v rekordním čase zavést prostor strže pod pivnicí.
Původně plánovaný termín kolaudace - jaro 2018 jsme skoro o dva roky předstihli. Na základě smlouvy
s firmou Stavoka Kosice a.s. máme nejen zavezený
prostor bývalého rybníka, ale také finanční přínos
do obecní pokladny. Je přirozené, že si bude terén ještě
několik let „sedat“, ale již nyní vážně přemýšlíme
o tom, jakým způsobem získaný prostor využít a finálně upravit. Byli bychom rádi, kdybyste přemýšleli
společně s námi a svoje návrhy a nápady nám svěřili. Součástí úprav tohoto prostoru je také zkulturnění
oplocenky na odpady. K její proměně by mělo dojít
ještě letos na podzim.
Hledáme pracovníka na výběr vodného
Obec Bačalky hledá pracovníka, který by se chtěl zodpovědně a dlouhodobě věnovat výběru vodného
v naší obci. Jedná se o nárazovou činnost spočívající
v odečtu spotřebované vody a vybrání vodného
od majitelů přípojek, a to čtyřikrát do roka. Od uchazeče požadujeme pečlivost, poctivost, komunikační
schopnosti a základní početní dovednosti. Zájemci
hlaste se, prosím, na úřadovně nebo přímo starostce
do 26. září 2016. Bližší informace získáte
na tel. č.: 775 760 011.
Volby 2016
Letošní říjen je opět ve znamení voleb, a to dokonce
dvojích. Opět po čtyřech letech budeme volit svoje
zástupce do krajského zastupitelstva; a po šesti letech
jsou v našem volebním obvodu č. 37 rovněž volby
do Senátu České republiky.
Krajské volby a první kolo voleb senátních se konají ve dnech 7. a 8. října 2016. Druhé kolo voleb senátních pak hned další víkend, tj. 14. a 15. října
2016. Volební komise pro oboje volby je šestičlenná.
Hlasovací lístky pro první volební termín občané
obdrží nejpozději 4. října. Pro druhé kolo senátních
voleb si pak hlasovací lístky vyzvednou přímo ve volební místnosti, která se jako obvykle nachází v sále
pivnice U Bači. Možná mnozí z vás uvažujete,
že k volbám vůbec nepůjdete. Chtěla bych apelovat
na všechny, kterým není lhostejné, po jaké jezdí silnici,
zda jsou posekané příkopy, jak se nakládá s odpady
atd., aby určitě k volbám dorazili. I vhození prázdné
obálky je vyjádřením vašeho názoru.
Rozhodně nejhorší ze všech řešení je nejít k volbám
vůbec. Sledujte pozorně volební programy kandidujících stran; prostudujte si konkrétní jména těch, kteří
budou rozhodovat o vašem každodenním životě; ptejte
se, porovnávejte, přemýšlejte, čtěte mezi řádky a nenechte se uchlácholit planými sliby. Jsme za ty skoro
tři desítky let již natolik politicky vyspělí, zkušení
a prozíraví, že si jistě dokážeme udělat názor, co je
a co není splnitelné a v našem ekonomicko-politickém

prostředí možné. Za každého kandidáta mluví jeho
dosavadní práce, nikoli hezky barevně vyvedený bilboard u dálnice s tváří politika s vybělenými zuby
a třídenním strništěm.
Zasedání zastupitelstva obce Bačalky
se bude konat v pátek 23. září 2016 od 18.00 hodin
v pivnici U Bači. Doufám, že svojí účastí projevíte váš
zájem o dění v obci.
Krásné babí léto vám všem přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

FILMOVÝ FESTIVAL
BAČALKY 2016
V sobotu 23.7. bylo léto jak má být…sluníčko pražilo,
kulturních a sportovních akcí všude spousta. Snad
i proto festival přivítal skromný počet filmových
hvězd, za to však skvěle zářících. Velké díky všem
tvořivým a hravým človíčkům za krásné uvolněné
a veselé odpoledne. A kdo že se to prošel po červeném
koberci? Můžete hádat z fotek na protější straně.
Kněžna Zaháňská s Barunkou a babičkou; divoká nezkrotná Rebelka; křehká princezna „jako z cukru“;
vždy pohodový Ozzák - v pití piva „kozák“; orientální
princezna Zubejda - té bylo v tom horku nejlépe; Ohnivé ženy co sháněly nějaké pěkné tělo: Magdalena
a Marta; zaručeně pravá blondýnka Elle Woods
se svým mazlíčkem – její pohyby a snaha nás je naučit,
nás nenechaly na pochybě o její pravosti; respekt svou
drsností budili piráti z Karibiku: Jack Sparrow a Elizabeth Swann; konkuroval jim svalnatý Pepek námořník;
trochu napětí a tajuplnosti bylo cítit ve vzduchu, když
kolem prošla madam Cruella a 1 dalmatin – kde bylo
zbývajících 100 dalmatinů, neprozradila. Odpoledne
nám ještě zpestřila skupina Alibi – veselé usměvavé
ženy, které rády tancují. Nejprve nás jemně naladily
country
tanečkem
v kovbojských
kloboucích
a v druhém
kankánovém
vystoupení
zazářily
v červených šatech.
J. Rukavičková
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AHOJ, ŠKOLO!
90 let od otevření bačalské školy
Pokračování z titulní strany.

Průvod odebral se za zvuku hudby p. Kohouta
na Lično ke staré škole „u Nováků“. Na dvoře
před školou rozloučil se s touto p. okresní školní inspektor. Odtud bral se průvod k nové škole. K průvodu
připojil se p. předseda Zemské správní komise J. Crha
z Nové Vsi u Lomnice na Popelkou. Na zahradě před
novou školou průvod stanul. Pěvecký sbor zapěl obě
státní hymny. Starosta obce Lična uvítal hosty a všecky
přítomné a požádal p. předsedu Zemské správní komise, aby se ujal slova. Tento ve své působné řeči poukázal na rozdíl mezi školou dnešní a v dobách dřívějších;
vzpomenul trpkého postavení učitele ještě před několika desetiletími; narýsoval ve svých slovech povinnosti
školy i učitelstva, nabádal k oceňování práce učitelstva
a přál, aby nově postavená škola zdárně plnila svůj
skvělý úkol. Na to zapěl pěvecký spolek Smetanovo
„Věno“(jeho text přinášíme na jiném místě tohoto čísla). Krásnými slovy, v nichž zračila se láska kulturního
pracovníka a učitele, předal školní budovu p. okresní
školní inspektor Jirutka p. říd. učiteli Josefu Kopeckému, který slíbil, že se vynasnaží ze všech sil svých,
aby splnil poslání, které spojeno je s povoláním býti
českým učitelem. Pěvecký sbor pak zapěl píseň „Udeřila našeho hodina“. Dvě žákyně přednesly příležitostní
básně, načež pan předseda místní školní rady
V. Nešněra proslovem a poděkováním účastníkům
slavnost ukončil. Po té ještě zapěl pěvecký spolek sbor
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„Sláva Tobě“. Po slavnosti následovala prohlídka
školy a koncert v zahradě p. Šantrůčka (dnes zahrada
u Blechů-pozn.redakce). Otevřením školy odhaleny
byly také pamětní desky z černé žuly zasazeny do stěn
vestibulu školy padlým místním občanům vojínům
ve světové válce.
Výnosem okresního škoního výboru v Jičíně ze dne
20. října 1926 čís. 6399 stanoveno bylo, že se nová
škola bude jmenovati Bačalky-Lično. Ve škole jest
umístněna obecní knihovna, která byla založena z darů
knih rozdělené knihovny divadelního ochotnického
spolku místního. Knihovna má název:“Veřejná knihovna v Bačalkách“. Ke dni 31. prosince 1926 čítá celkem
168 svazků. Z toho 138 knih zábavných, 23 poučných
a 7 časopisů. Počet výpůjček v r. 1926 činil 269. Čtenářů bylo 24. Za knihy bylo vydáno v tomto roce 96 Kč
80 ha, za vazbu 109 Kč, za tiskopisy 13 Kč 50 h.“
Tak to bylo něco málo z počátků existence naší školy. Jedním z prvních žáčků, který pamatoval školu ještě
bez zavedeného elektrického proudu, byl p. Jaroslav
Kučera z Lična, který rád vzpomínal na doby, kdy se
v zimě ve třídě topilo ve velkých litinových kamnech
a s učením se čekalo, až se rozední. I dnes jsou mezi
námi stále ještě ti, kteří navštěvovali bačalskou jednotřídku, kdy prvňáčci malovali svá první písmenka
a slabiky, do toho třeťáci počítali příklady z násobilky,
zatímco čtvrťáci psali diktát. O společných hodinách
pak většinou zpívali za doprovodu houslí nebo se věnovali práci na školní zahradě nebo pomáhali panu
řídicímu se včelami. Připomenout je však zapotřebí
práci a úsilí všech občanů obou obcí, kteří, ač udření
ze svých vlastních polí a hospodářství, byli ochotni
a schopni ve svém volném čase ještě dřít na stavbě

školy. Ať už přímo v řemeslých profesích nebo zapůjčením povozů a koní ke svážení kamene a dalších stavebních materiálů. Výstavba školy trvala od r. 1920;
složitě se vybíralo už i vlastní místo, kde bude škola
stát. Letitá rivalita mezi Bačalkami a Ličnem nedávala
naději, že se vůbec takové místo najde. Aby se učinilo
všem stranám za dost, byla vykoupena část zahrady
p. Šantrůčka a škola stojí nedaleko hranice mezi oběma
katastry. Do financování stavby se zapojily jak vlastní
prostředky obcí, tak si každá z nich ještě musela vzít
úvěr v bance; finančním obnosem přispěly rovněž oba
hasičské spolky a další dobrovolníci.
Jaká škoda, že se nepodařilo školu udržet v majetku
obce. A tak můžou její žáčci jen ve vzpomínkách navštívit svoji třídu se školními škamnami, v nichž je
otvor pro kalamář; kabinet je plný vycpaných ptáků
a lesních zvířat, kamenů a nalezených pravěkých pazourků; knihovna voní knihařským klihem; na stěnách
chodeb visí obrázky z dějin národa českého vyvedené
Mikolášem Alšem; ve školní zahradě jsou včelí úly;
na jaře tu kvetou jabloně a mišpule; ke školním dveřím
vede alej krásných javorů a na klandru u silnice se
vymýšlejí skopičiny.
Těžko přát škole do dalších let; její osud je nejistý.
Poděkovat ale za krásná léta dětství v ní prožitá, za své
prarodiče a rodiče můžeme. V dobách, kdy ji navštěvovali, ať už jako mrňata ve školce nebo jako žáčci
národní školy, mohli si sborem říci: Ó, my se máme!
Z kroniky vybírala Pavla Kaprasová

Věno
Josef Srb-Debrnov
text sborového zpěvu zpívaného u příležitosti otevření
bačalské školy před 90ti lety
Zpěvu dar všech srdcí vroucích
vlasti budiž věnován,
kdo jí dražší skvosty snáší,
tomu věnec budiž dán!
My ji v oběť kladem palmy,
v nitru jež se zrodily,
když nás matky mlékem lásky,
když nás mluvou sladkou kojily.
Z dávných věků věda nová
zkvetla Prahou věžatou,
a ta láska v luzích českých
vzrostla v lípu košatou.
Zpěvem svým ji pěstit chceme
po všech vlasti končinách,
ať se novým krášlí květem
v palácích i pustinách.
Zpěvu dar všech srdcí vroucích
vlasti budiž věnován,
kdo jí dražší skvosty snáší,
tomu věnec budiž dán!

Na jedné ze schůzek, kdy jsme připravovali Pramínek,
mi dal Slávek Zeler do ruky hladký „kámen“ s ostrou
hranou, který našel za humny. Po vzájemném dohadování členů redakce, zaznělo rýpavě: „do pazourku má
ten šutr pěkně daleko“! To nálezce vyprovokovalo
zajet do Jičína. S jakou chutí pak ukázal největšímu
pochybovači protokol o nálezu kamenné broušené sekery, si asi dokážete představit. Tato událost potvrzuje
informaci, že pan řídící Kopecký z okolí Bačalek nashromáždil spoustu takovýchto nálezů.
J. Rukavičková
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EGYPTSKÝ OBJEV
DĚTENICE A OSENICE
Ptáte se, co to má společného? Proto i mě zaujal titulek příspěvku Břetislava Vachala v časopise Dějiny a současnost. Myslela jsem si, že o dětenickém zámku vím hodně, ale toto
mě opět překvapilo.
Možná jste již slyšeli o francouzském průkopníkovi
egyptologie Francoisi A.F. Mariettovi, který objevil
takové vzácnosti v Egyptě, že pomohl zřídit i Muzeum
starožitností v Buláku a zasloužil se o objevy, jako je
údolní chrám Chufuova syna Rachefa před Velkou
sfingou. Ale jakou souvislost to má s Dětenicemi, že?
Objevil totiž také vzácné Rachefovy sochy, a to se
velice zalíbilo vnukovi barona Jana Filipa Wassenberga z Ampongen Filipovi. Jeho děd – baron Wassenberg z Ampongen jednak podporoval cesty svého
vnuka po světě a v roce 1808 koupil zámek a panství
v Dětenicích. Mladý Filip Wassenberg cestoval rád
a při svých cestách do zámoří navštívil též Egypt, odkud si do Dětenic přivezl nejen poznatky, obrazy
a sochy, ale i sedmiletého chlapce s arabským jménem
Táha, jehož nechal pokřtít na Jindřicha. Oltářní obraz
malého Táhá, kterého křtí
svatý Filip, se prý nachází
v kostele Narození Panny
Marie v Osenicích. Kostel
prochází právě v těchto dnech
rozsáhlou
rekonstrukcí,
tak jen doufejme, že zde zůstane i jmenovaný obraz.
Když Filip Wassenberg přestavěl zámek v Dětenicích
v roce 1860 v pozdně klasicistním stylu, nezapomněl ani na obě objevené Rachefovy sochy z Gízy, které pravděpodobně spatřil
na vlastní oči při egyptské cestě. Inspiroval se jimi
a nechal odlít bronzové klepátko na předních zámeckých dveřích právě ve stylizované podobě hlav faraonových soch. Pokud jste si jich všimli, a stejně jako
mně vám nešlo do hlavy, proč právě tento tvar, tak zde
je odpověď. Obdobně jsou využity egyptské motivy
i u klik na předních i zadních dveří.
Ještě je nutno dodat, že ale osud Filipa Wassenberga
nebyl šťastný, byl totiž obviněn z vlastizrady a v roce
1873 se ve Vídni zastřelil.
Z podkladů časopisu Dějiny a současnost 6/2016
zpracovala A. Varhanová

PRÁZDNINOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Že by konec léta?
Ať se vrtnu, kam se vrtnu a zaposlouchám se
do ptačí „řeči“, uvědomuji si, že se čas navršil pro ptačí
stěhování. Taky jste si všimli? Posedávají smutně
po stromech i drátech a jejich hlásky připomínají sněm,
kde se radí, kam poletí, kdy to bude nejvhodnější. Jako
-6-

by říkali: „Mladé jsme odchovali, někteří i dvakrát,
všude bylo všeho k zobání hojně a jsou už dosti silní
na svou první cestu na jih“. My se také radujeme
z úrody, když se povedla. Někde nás potrápilo trochu
unáhlené počasí a víme, že toto je vývoj přírody, zatneme zuby a jdeme dál. V naší ulici nám také voda
připomněla, jak umí náhle zaplnit sklepy. Nu což,
ale jinak jsem spokojená s letošní úrodou na zahrádce.
Nejvíce se takové počasí líbí okurkám. V noci teplíčko,
zalévání shůry.
No, a když se obloha zatáhne, můžeme zalézt
s knížkou na svá oblíbená místečka. Poslední, kterou
jsem otevřela, je od V. Větvičky - Moje květinová dobrá jitra. Fejetonové cestování po naší vlasti s úsměvnou
nadsázkou. Zajímavé popisování míst, proč se tak jmenují, odkud se ten či onen význam slova vzal a při vyprávění zajde mnohdy hodně hluboko do historie
při vyprávění. Kousek si dovolím svými slovy popsat,
abyste byli „v obraze“.
Článek se jmenuje Votrubcův lom. Prý je to
na úbočí Kozákova, tam kde se říká U Kříže. Je tam
cedule: Výstava kamenů, prohlídka výstavy, prohlídka
lomu, broušení kamenů na počkání i na objednávku.
A dále cituji autora: „Je to jako na Blaníku, ale lepší.
Tam jste se doplazili nahoru k rozhledně, kde stálo
napsáno: „Klíč od rozhledny je v Louňovicích v čp.1
dole pod kopcem. To potěšilo, když jste právě vylezli
nahoru.“ A závěr tohoto článku: „Tenhle starý brusič
kamenů je na svou práci, rod, lom i kraj jak se patří
hrdý a dodává: Je dobře, když vodněkud jsme.“
A tak mi zbývá dodat, že i ti ptáci vědí, odkud jsou.
Ctěme své rodokmeny a buďme hrdí na svá rodiště.
Jsou to naše kořeny.
V této souvislosti mne napadá spousta dalších myšlenek, ale v nejlepším přestat a nechat dozrát na příště.
Hlavně, aby naše spižírny s přicházejícím podzimem
„nenapadla myš-Lenka“. Přeji všem hezké loučení
s létem.
Jana Loudová

BAČALSKÉ TRHY 2016
Tak jsme měli opět Bačalské trhy. Sluníčko pálilo,
co to šlo, ale věrným trhovcům to nevadilo. Jako vždy
nás okouzlily dřevěné výrobky Karla Kopeckého,
buchty od Nešněrů, krásně vázané květiny od Lenky
a Jany (fy "ADLEN"), tradiční lívance a baďáky
od Pavlíny Kaprasové. Nechyběli ani přespolní dodavatelé, kteří přivezli šperky, šátky, dřevěné dekorace
a i pro sportovní fanoušky se něco našlo. Největší fronta stála u koláčů paní Ziegelheimové. Kdo potřeboval
vyčistit brýle nebo šperky, mohl se na chvilku posadit
u pana Doškáře. Polštářky prodávala Amálka s babičkou. Jak jsme vysledovali, bylo více kupujících než
stánků se zbožím, a tak si můžeme přát, aby jich bylo
příště ještě víc. Obojího. Zábava trvala do pozdních
nočních hodin, a jak by ne, když hrála ,,Rumová aféra",
na kterou se všichni těšili. Pár obrázků dokazuje spokojenost na všech tvářích.
Renata Folprechtová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Král Tibor
Pokorná Hana
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Spolu s trhy probíhala i výstava obrazů místní malířky
paní Jaroslavy Šoltysové.
Není to tak dávno, co si paní Rampasová posteskla,
že motýli z času jejího dětství nejsou k vidění,
že na Bačalkách poletují jen motýli „babočky“. A hle,
na Ličně na motýlokvětém keři - Komuli Davidově
jsme letošní léto objevili tohoto krasavce.
Prostranství před hřbitovem prošlo omlazením.
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PŘIPRAVUJEME
Křesťanství – judaismus – islám
Přednášku na aktuální téma o střetávání rozdílných
kultur v současném světě pro nás chystá Terezka Dubinová, kterou jsme měli čest poznat letos 1. května
jako zasvěcenou průvodkyni židovským hřbitovem
na Veselici. Přednáška a doufejme, že i živá diskuse,
je plánována na listopad.
V hlavní roli - ŽENA
V rámci našeho bačalského dámského „kávového“ spolku, kde rádi přivítáme i dámy přespolní,
si budeme rovněž s Terezkou Dubinovou povídat
na ryze ženská témata, ať už zdravotní, či duchovní.
Říká se, že „žena vydrží víc než člověk“. Dozvíme se,
čím je to dáno a co dělat pro to, aby se ženy mohly
s láskou věnovat svým předurčeným životním rolím.
Termín interaktivní přednášky bude upřesněn.
Redakce
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